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 فيلأت

 لوالا ءرجلا

 هل مدقو هقراح-

 ىعفاشلا دنع دمحم دسللا رورس ايلا دع ةهط

 يىشانلا



 را
 ةيفوبصلا دعاوق ةفرعم ف



 تتطروفح نوقلكا ب ل

 .م ١ةلمللمل - ده 4:١

 نانبل - تو ريب

 توررب -0 ؛: ب. ص ٌسْشراَعلا بكلب بلطي





 ىنارعشلا باهولا دبع مامإلا بهاوملا وأ

 ه هيبع ل ه مك

 : ىنارعشلا ةرسأ

 وه ىلعالا هد , ىتارعشلا بسذ عفتري ةيمشاحلا ةيولعلا ةحودلا ىلإ

 . امهنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نب ةيفنحلا نب د

 تيبلا نم ةرجاهملا تاجوملا َْف ىصقالا ب رغملا ىلإ هدادجأ رجاه دقو

 ًارارفو « ةيمالسإلا ةيروطاريمالا نم ةيئانلا فارطاللا تراتخا ىتلا ىولعلا

 ىرايعلا تيبسلاو < ةرات ىرمالا تيملأ نسو موني ةمعياتتملا محالملا نم

 . ىرخأ ةرأن

 3 ةلغز ىف ةليسقل أهرواج امو مس نأسملت - هني لم ُْف كاملا ناكو

 . قارعشلا باهولا دبع : بستن ةليبقلا كلت ىلإو

 ؛ هب صاخلا هيولسأب هسف) نع اننادح وهو همأ]

 هللا دمحت ىنإف ©12كولملا ءائبأ نم ىنلعج ثيح ىلاعت هللا دمحأ ....و

 نب افوز نب دمج نب ىلع نب دحأ نب ىلع نب دحأ نب باهولا دنع ىلاعت

 م9 س ١ ج نيملا فئاطل )١(



 مدل اال

 نبأ سداسلا ىدج « نارمعلا ىنأب ءاستعلا دالب ىف ىنكملا ؛ ىسوم خيشلا

  ايحن ناطلسلا نب . نيشاف ناطلسلا نب « ديعس ناطلسلا نت « دحأ ناطاسلا

 نب «٠ ىسوم نب دمح ناطلسلا نب ء نابر ناطلسلا نب ء افوز ناطلسلا نءا

 . هنع هللا ىطر بلاط ىنأ نب « ىلع مامإلا نب « ةيفئحلا نب دمح ديسلا

 ناسالت ةنيدم ىف ًاناطلس ©2١دمحأ ناطلسلا وه ىذلا عباسلا ىدج ناكو

 هل لاق « ىسوم ىدج هب عمتجا املو « ىنرغملا نيدم ىأ خيشلا رصع ىف

 : هل لاق <« دمحأ ناطاسلا ىدلاو : لاق ؟ بستات نمل : نب دم ونأ خيشلا

 نب دمت ديسلا ىلإ بستنأ : لاقف «٠ فرشلا ةهج نم كيسن ”تيتع امن

 - افوصت ىأ  رقفو 2« فرشو . كلم : هل لاقف ءةيفنحلا

 لم الف هايرف ٠ رقفلا ادع ام تعلخ دق ىديس أي : لاقف 2 نعمتج ال

 ةيحاتب نكسأ : هل لاقو « رصم ديعص ىلإ رفسلاب هسأ « قيرطلا ىف

 . « لاق اك رمالا ناكف ء كربق اس نإف  ©©وه

 بك نكلو رصم ىلإ ىدو# أرق رجاه أ ةئسلا خيراتلا ال ددح مو

 مه 07.0 مأع - وه  ةدلب ىوس دقف « هتافو مجيرات انل تددح خيراتلا

 : ىلعالا ديحصلا ف متخض رورمج قوصلا هيدهم ىدتهأو « هتوعد تح نأ كعب

 « ىرجلا عساتلا نرقلا علطم ىتح ديعصلاب ىنارعشلا ةرسأ ترمتساو

 ملعلل ةيواز اهب سسأو « ةيفونملاب ةرعش ىأ ةيقاس ىلإ دمحأ اهدرمع رجاهف

 م ماب ماع هير راوج ىلإ لقتناو ةدابعلاو

 )١( اهرواج امو ناسمات ناطلس « ىلغزلا دحأ هللا دبع نبأ وه .
  2أنق هب ريدم ندم ىدحإ .



 ع

 : هتأشنو هدلوم

 ناضهر ربش نم ؟07 ىف اهربشأو تاياورلا حصُأ لع قارعشلا دلو

 دعب لقتنا مث ءهمال هدج ةيرق ىهو  هدنشقلت ةدلب ه مور ماع

 ابلإو  ةرعش ىلأ ةيقاس  هيبأ ةيرق ىلإ هدلوم نم موي نيعبرأ
 ناك نإو « ه رهتشاو بقللا اذهب فرعو « ىتارعشلاب بقلف « بستنا

 ْ . ىرارعشلاب هتافلؤم ىف هسفن ىعس دق وه

 بحاص ركذ دقف . هدإوم ديد# ىف خّيراتلا لاجر برطضا دقلو

 ىلعو ىوانملاو ٠ لياقب خيراتلا اذه لبق هدلومل ًارات «رفاسلا روثلا ه

 . دمتعملا وهو « هانرك ذ ىذلا خيراتلا اوديأ دقف تخاش قرشتسملاو « كرايم

 بهذف « هتأشتو هتلوفط نع ثيدحلا ىف ًاضيأ خيراتلا لاجر برطضاو

 علطم ىف لغتشا هنأ ىلإ  نوسلكين و  رميورك  ناقرشتسلا
 . ©12سنلاب هنايح

 نإ » : الئاق لوقلا اذه نم رخسي  زراوف  قرشتسملا نكلو

 نم نكي ملف ؛ ماعتلاب ةلفاح « ةدايعلاب اياد ةرخاز تناك ىنارعشلا ةايح

 . « المع هيف فرحي أتقو دحب نأ روسيملا

 نكت مل هنأ » : هيلع هللا نثم نم نإ « ةحارص ىف لوقي قارعشلاو

 ةعانقلا تناكو « ىتتوفط ذنم ةدايعلاو ملعلا بلط نع ىنقيعت قئاوع كانه

 لذلا ىف عوقولا نع ىنتنغأ ةعاتقلا هذهو « ىتخو ىادس ريسيلاب ايندلا نم

 اهل ةفيظو الو ةفرح ترشاب ىنأ ىل مقي ملو « ايندلا ءانبأ نم دحال

 )١( ةيمالسإلا فراعملا ةرماد .



 هس رس

 ثيح نم ىنقزري ىلاعت قهلا لزي لو . تغلب ذم نم « ىويند مولعم
 أباددرف ٠ سك أو آرائيد فلاآألا ىلع أوضرعو « اذه ىتقو لإ بسّتحأ ال

 ةسضفلاو بهذلاب نوتأي ءاربكلاو راجتلا ناكو « ًاثيش اهنم لبقأ ملو
 90© نورواجملا هطقتليف « ىرمغلا عماج نحس ىف اهرثنأف

 مث ء ميركلا نآرقلا « نأملا ىف انثدحي ا « هتيرق ىف قارعشلا ظفحو
 . رداقلا دبع خيشلا هيخأ ىلع امهسردو « ةيمورجالاو « عاجش ابأ ظفح

 ناكو « نيوبالا نم امتي أشنف ٠ ةرشاعلا غلبي نأ لبق هادلاو ىفوتو
 . هيلوو هريبصلت وه ؛ لوش ام هدحو هللا

 بولاسالا كيذب 3 ةرهأقلا ىلإ هروح خيرات ىنارعشلا انيلع صقو

 : لوقيف قارعشلا نع فرع ىذلا ذاعالا ىلقلا

 ىرمشجو ٠ ةنايعساو ةرشع ةئس حاتتفا ةرهاقلا ىلإ ءىجب ناكو هلو

 ؛ ىرمغلا سابعلا وبأ ىديس عماج ىف تقأف . ةئس ةرشثع اتنثا كاذ ذإ
 / مهنم كدينحأو ىأك مهيب تنك هدالوأو عماجلا خيش ىلع هللإ نييححو

 نوتم تاظفح تح مدنع تقأف « نوسبلل ام سدلأو : نولكأب ام لك

 مايشالا ىلع اهتالآو ةيعرشلا بتكلا

 ىصاعملا ىف عوقولا نم « رهاظلا ظوفحم هللا دمح لزأ ملو : لوقي مث
 ؛« بايثلاو ةضفلاو بهذلا نم ًاريثك "لع نوضرعي « سانلا دنع آدقتعم
 .. نورواجيلا اهطقتليف ٠ عماجلا نحس ىف اهح رطأ ةراثو ٠ اهدرأ ةراتف

 ( كيعش و دجيسو « معتيو معي ) ىرمغلا دجسم ىارعشلا ثسلو

 ةسردملا كلت فو 2 ديوخ مأ ةسردم ىلإ لقتنا مث ؛ ماع رشع ةعبس

 ظ | قلو قارعشلا من غرب

 )١( نملا فئاطل .



 : هللأ ىلإ قيرطلا ىف
 باط ىف اليتم هرابتو هليل دجاسملا لالظ تحت هتايح قارعشلا شاع

 : ىنلعلا لاكلا ليبس ىف ًادهاجم ًارهاط ًايقن شاع « دبعتلا ىف أملاع ىلعلا
 . قلخلا لاكلاو

 نيداأ لالج : اهئايلع ةوفصب ةرهاقلاب لوآلا هموي ذنم لصتا دقو

 ؛ لمرلاو . ىتاقللا نيدلا رصاتو ء ىراصنالا ايركزو « ىطويسلا

 : هبتك ىف هتذتاسأ ركذ ىف ىتارعشلا ضافأ دقو ؛ مهبارضأو ىدونمسلاو

 . هل مهحو « مل هلالجإ ركذ ىف ضافأ اك

 امنونف ىتشب ةيمالسإلا ةفاقثلا مالعالا ءالؤه ىلع ىنارعشلا سردو

 بدالاو ريسفتلاو ثيدحلاو فقوصتلاو هقفلاو لوصالا ىف « اهمولعو
 امب طاحأ هيرصاعم نم دحأ روصتي ال٠ : لوقي اك ادغ ىتح « ةغللاو

 . , المع هب قامت ام قاخت وأ , أيلع هب طاحخأ

 ع هحور تامادنو « هيلق قاوشأ لك ضرت مل ةساردلا هذه نكلو
 ىلع هللا ىلإ دعاصلا قيرطلا ٠ ءىضملا قيرطلا كواس ىلإ ًامئاد علطتي ناكف

 هقوذت اكو « هخورش همسر 5 «٠ فوصتلا قيرط «٠ قوذلاو بحلا ةحنجأ

 . هوكلاس

 , هتايح لاوط هب هسفن ذخأ ىذلا هجبنم ىف ًايفوص قارعشلا ناك دقلو

 ريغ نم ىسفن ةدها+ ىنمطأ نأ "لع هللا نثم نم نإ ١ : نألا ىف لوقي

 ظ . « ىاوفط ذنم خيش

 ماخلإلاو ةريصبلا بحاص لصاولا قئاذلا خيشلا دشني ناك ىنارعشلا نكلو

 . ةيفذا سفنلا تابقع ةلازإ ىلعو «٠ قيرطلا راصتخا ىلع لوقي 5 هدعاسيل



 سل ]ةاذس

 باوبالاو حيتافملا مدنع سمتلي فوصتلا خويشب لصتي ىنارعشلا ذخأو

 . هلمأ مهنم دحأ دنع دحب ملف ء لوقي اك

 قيرطلا لهأ نم ىدحت ال قئالخم تعمتجا دقلو ١ : ىنارعشلا لوقي

 . <« مهتم دحأ دنع ةعيدو ىل نك ملف ٠ باوبالاو حيتاقملا مهدل سقلأ

 6 حملا تاوعمو 3 حفلا باوبأ ىلإ هيلع ل حرص ىذلأ هبلسو هجأ رعم

 . ماهلالاو رونلا قطانمو

 , قيرطلا ىف خيشلا ةناكم ىلع تايالا ةيآ ىه « ىنارعشلاب صاوخلا ةلصو

 . ايمأ صاوخلا ناك دقاف ؛ ىتدّتللا للعلا ماقم ىلع ىربكلا ةيآلا ىهو

 دقلف . نطابلا مح امأ . رهاظلا مسح وه كلذ « ًالاع ىنارعشلا ناكو

 ! ! ايمأ ىتارعشلا ناكو « ًألاع صاوخلا ناك

 هحتفو هلوصو ناك نأ « هيلع هللا نم نه نإ ه : لوش ىارعشلاو

 : ىاللا أذه بفصو ف لوقو : ةءاتكللاو ةءارقلا ف رعي ال ىعأ هلو ىلع

 ءاملعلا الإ ملعلاو ةياالولاب هق رعب داك لق ءافلا هلع باغ لجر 3

 لاهكلا ماقم غلب اذإ لماكلاو « كش الب اندنع لماك لجر هنآل نولماعلا
 . .« ناوك الا ىف ًابيرغ راص «ء نافرعلا ىف

 جراعم ىلإ هلوصو نع بدلا ىحورلا هني كد نارعشلا انادحتو

 : لوقف هححمش مولع راح نعو « هاتحيس كب لع ةيولعلا فرامملا

 أهنم 5 ةعونمو ةريك صاوخلا ىلع قادس لس ىلع ىنادهأجب تناكو 0



 هد ]

 ءارقفلا ىلع اهننمش قدصتلاو ىتك عيمج عيلد هيلع ىعاتجا لوأ قى أ هنأ

 تقدصتو اهتعيف ًاريثك اثم ةداع ىواسي امم ةسيفن ًايتك تناكو !! تلعفف

 تاقياعتلاو ىثاوحلا ةباتكو ابف ىمعت ةرثكل اها] تافتلا ىدنع راصف « اهنمش

 كتافتلا عطق ىلع لمعا : ىل لاقف « للعلا تبلس ىننأك ترص ىتح « اهلع

 تلمع ُ لصب هل تفادم : اولاق مهنإف غ لجو ع هيأ ركاذ رك الإ

 . كلذ نم هللا دمحم تصاخ ىتح « اهل تافتلالا عطق ىلع

 نم برهأ تثنكو 6 ىقثو أفص يح ةدلم سانتلا نع ةلزعلاب قمأ م

 ريسخ كنإ عطق ىلع لمعإ : ىل لاقف . مهم ًاريخ ىببفن ىرأو سانلا

 . ىنم ًاريخ مهذرأ ىرأ تاررص ىبح ىسهت تدهاج « مهنه

 لضفأ كترص فنأ لة ىف تدأرأ 2, هتدطق ىدع كإاذ لع تلمع

 . هتعطق ىتح تلمعف « كللذ عطق ىلع لمعإ : ىل لاقف « مهنم ًاماقم

 ؛ هيلإ ةيلكلاب عاطقنالاو «ةينالعو ًارس هللا ركذب لاغتشالاب ىنرمأ مث

 ارو ىرطاخ نغ هتف رص لجو رع هلأ نقىيوس ا_6 ىل رطخ رطاخ لكو

 . رهشأ ةدع كألذ لع تثكف

 , اهب هخيش هذخأ ىتا تادهاجملا نع ثيدحلا ىف قارعشلا ضيفيو

 نعو « هخيش مولع راحن نعو « هيدي ىلع هب رفظ ىذلا متتفلا نعو
 . تارخارزلا راحبملا هذه نم هفارغأ

 قارعشلا ادغو « اةوذو الع هرصع مامإ قارعشلا مبصأ هلك اذهبو
 . ثادحالا هلو رودت ًايطق
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 ملل ]8 مس

 : ىنأرعشلا ةناكم

 رهاظلا مولع بالطلا ابيف قاتيل اهسسأ ىتلا ىنارعشلا ةيواز تحبصأ

 ملاعلا ىف هيجوتلاو ةفاقثلاو معلا تارانم ملظعأ نم « نطابلا قاوذأ عم

 . تقولا كلذ ىف ىئالسإلا

 ةحاسو 3 داشرالاو ةوعدلل آردنمو : ءابدالاو ءابعلل هن اثم تدشو

 تأفطنا رصع ىف قنلا ىحورلا عاعشلا لسري ًاقاورو « ةدابعلاو ركذلا

 . ةايحلا لعاشم تدمحو « معيب اصملا هش

 ع ملسعلا باالط هب دولي « هرهع َْف ىحرلا بطق ىارعشلا محيصأو

 باب للعو . تاعافشلاو تاجاحلا بامسأ هيلإ أجاي ا « قوذلا بالطو

 ظ . ءاربيكلاو ءارمالا م 2 ةيوأزلا

 ةالو هيف مطح رضع َْف هس ةزددو هيب ادنو هقلخ ىارعشلا مصتعاو 0

 0 ةزع لكو ءءانإ لك كولا

 : ايكرت ىلإ ليحرلا ىلع مزع ام دنع ؛ اشاب ىلع مظعالا ريزولا لوقي

 لوقيف ؟ هملإ اهعفرت ؛ هدنع ةجاح كل لهف . ةفيلخلا ىلإ نويرقم اننإ

 اننإ « هللأ دع هج أح كلأ : قوصلا ءانإو ' نمّؤملا هزع ف ىبارعشلا

 ظ . « هترطخح ىلإ نويرقم

 ناطلسلاو ٠ ىروغلا ناطلسلا دنع تعفشت ١» : قارعشلا لوقيو

 ىعافش أولمقف ( رم تاواشب نم مثديغو 3 كب رياخو ِ ىأب نام وط

 ا . , ©3024 كولملا ةعءاط ةلمج نم دودعم كلذو

 ؟ م5 ص * ج نيملا )١(



 ملل #18 دل

 ءارمألا دنع ىتعافش لودق ةرثك لع هب هللا “نم امو ١ : لوقيو

 ىنفي امرف . ةالولا دنع ةءافش ىتم رثكأ رصم ىف ًادحأ نآلا لعأ الو

 . « رهش نم لقأ ىف سانلا جتاوح ىف مهتالسارم ىف قرولا تسدلا

 ؛ ةالولا نم ةاغطلا هجو ىف بعشلا نع لوآلا عفادملا ىنارعشلا حبصأو

 هونحتمأ دقو ءارغإ لك قوفو 34 ةبهرلا قوفو , ةدأملا قوق ناك هنآلل

 هيلع اوضرعو « مهلع اهدرف تاريخلاو لاومألا هيلإ اولسرأف اربجو رس

 لكأي نأ ىتح وأ , اح نم الام ذخأي نأ ىنأف « تايملاو فئاظولا

 . هتلاسر شدخم امو « هتديقع شدخم ام كلذ ىف نال . هماعط نم

 : ىنارعشلا قاخ

 بتك ام لكب هسفن ذخأو هيدأب بدأتو فوصتلا قاخي قارعشلا قات
 . هتلاسر ةروص هقاح ناكف « هبتك ىف رطسو

 َْف ةيناسل الل أمرك ًاناونعو « تايلاثملل ةروص هنأدجوبو همسك ناكو

 سانلا كراش اذإ الإ ًاناسنإ نوكي ال ناسنإلا نأ ىرب ىنارعشلا ناك

 , كرتشم اهريخ ةكساتم ةدحو ةيناسنإلا نال مهمالاآو مهنارحأ ىف ةفاك

 ىلإ بهذ وأ 5 آرمخم سمل وأ 5 هج وزب حتمتسا وأ , كوض' نم 1

 . « ءاوس مثاهلاو وهف نيملسملا ىلع ءالبلا لوزن مايأ تاهزئتملا عضاوم

 مهنا 5 نيس ذملاو ةاصعلاب صاخ عوني امحرو 1 سانلاب امحر ناكر.

 . ةمحرلاو حصنلاو فطعلا ىلإ مبجوحأو . ًافعض سانلا دشأ



 ممل ]مغ دس

 . © كئلمح سأانلا قشأ منيف 5 ةيصعملاب مهسيلت لاح ةاصعلاب ىمح زو

 1 ًاروز عمسل نأ قذأ ىلع ىنريسغ مه : هقاخ ًافصاو لوشب مث

 . « الطاب ملكتي نأ ىناسلو « ًامرحع رظنت نأ ىنيعو

 ءاقنو باقلا مال صب الإ حلصت ال: ةدابعلا نأ ىري ىقارعشلا ناكو

 لغ هيف له « هبلق شتف اذإ الإ « ةالصلا ىلإ موقي ال ناكف . قالخألا

 ناك لد ع ةرييك وأ ةريعص ةوبش وأ 0 ةمدمع وأ 0 دسحح وأ 04 دقح وأ

 . ىلعألا للملا ىلإ حورلا ةلجر مونلا نال أذه نم ء 5 هلق قو ماني نأ ىوسسل

 3 قاللخالا جراعم ف عن ربو 4 سفنلا بدأ ْْف ىنارعيقلا قمسإ و

 تيساع اذإ الإ 5 ىو نم ىججورخ مدع ىلع 4 هلأ معنأ اممو و : لوقف

 نع ىذاللا لمحت 2« لاصخ فاللثلا هذه ىلع هلأ نذإ ةردقلا ىسفن نم

 هبتكو ىنارعشلا مولع
 , ةيقوذلاو ةييلعلا ةفرعملا قافآ نم قفأ لك ىف ىنارعشلا ملف لاج

 :ءوحنلاو « ثيدحلاو « ريسفتلاو ء لوصالاو .هقفلاو « فوصتلا ىف بتكف

 . فراعلاو مولعلا ناولأ نم اهريغو 4 قاللخالاو 3 ءاسمكلاو ء بطلاو

 :نيدلجب ىف اهنم ريثكلا عقوو . تاذلجب ةسمخ هبتك ضعب قرغتسا دقو
 . ملاعلا ءاجرأ ىف بتكلا رود ىلع ًاعزومو ًاظوفحم لاري ال تافلؤملا هذه رثكأو

 ًاظوفحم ًاءاتك نيتس نم رسكأ نايلكورب  قرشتسملا ىصحأ دقو

 ىلا بتكلا نأ - . اشاب كراس للع - ركذيو ةيااعلا م رود َْف ةرب أنتم

 . ًاياتك نيعبس نم سس 17 فأر عيشلل اهأر



 همس ْ] لا مع

 ةيملعلا ةيحانلا نم ناك ىنارعشلا نإ ١ :  زرلوف  قرشتسملا لوش
 ًآزراب ًايتاك هسفن تقولا ىف ناكو . لواللا زارطلا نم ًايفوص ةيرظنلاو

 فرعي ال مالسإلا داكي ًاحاصم ناكو « هلوصأو هقفلا ناديم ىف اليصأ

 نيرشعو ةعبرأ اهنيب نم ًادع نيعبسلا تزواجت ىتلا هبتك نإو « ًاريظن هل
 "0 ًادبأ هبلإ قءسل ١ اليصأ اضع اراكشا راعت ًاباتك

 اك ارد الجر ناك ىنارعشلا نإ ١» :  ردلانودكام  ةمالعلا لوقيو

 . « ةيلاع ةفنأ هزبت قالخأ لجر وهو « لقعلا عساو ًاصلخم آذافن

 ءارقلا حاحا انموي ىلإ هب دهشي « ىمالسإلا ملاعلا ىف ىدملا عساو ًاريثأت رثأ
 1 ءا هتافل وم بلط ُْف الضاأوتم ًاداخجلإ

 ىوصلا ثارتلا رشن ةنجل
 نم ىئالسإلا ملاعل تمدق ىتلا « ىفوصلا ثارثلا رشن ةنجل نإف : دعبو

 . ىموطلا جارسلل عمللا )١( : ةدلاخلا ةيفوصلا بتكلا تابمأ « لبق

 رارسالا فئاطل (4) ىساحنا ثراحلل ةياعرلا (م) ىذابالكلل فرعتلا (0)

 . ىنرع نب نيدلا ىحن

 ىف ةيسدقلا راونالا  ىمالسإلا ملاعلا ىلإ مويلا مدقت نأ اهرسيل

 ؛ ىتارعشلا باهولا دبع ةمالعلا مامإلا بهاوملا ىنأل  ةيفوصلا دعاوق

 . ةدمتعملا ةيطخلا خسفلا حصأ نع القن ؛ ىلوألا ةريلل ًاروشنم ًاررع أقع

 2 نمو ىتالسإلا ىملاعلا نع ًابوجحم ىقلا باتكلا اذه لظي نأ بحي
 . رونو ىدهو هف رعمو مع نم هضق د هول أم عم / نيئسلا هذه لاوط

 , جرفنا ام قدأ نمو . ىتارعشلا بتك ام لجأ نم ةفوصلا دعاوقو
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 . اهاقترا ىلا ةسلعلا ةمقلاو . ابلإ لصو ىلا ةيقوذلا ةورذلا لثمب ورق « هلق

 . همولعو هقاوذأو هتادهاجمل ةلمآاك ةروص ءاجل « هتايحح رخاوأ ىف هتك دقن

 2 ةيسدنقلا راونالا 1 هب اتك كعب باتكلا أذه ىلا ر عشلا عضو دقو

 . هللا ىلإ قيرطلا كلاس لماكلا روتسدلا نوكيل « ةيدمحملا دوبعلا ناس
 . ةينامإلا تالاهكلا داورا ىلعالا جبنملاو

 قيرطلا بادآ ةينف ةقد ىف مسمر ىذلا « ةيفوصلا ةيبرتلا باتك قحب وبف
 هجراعمو هقلازمو هتايقعو « هلثمو هقاوذأو هرارسأو هتاودنئمو هتايجاوو

 ظ : هتاحوتفو

 ةسرلا لاجر رامك ءارأل ًاقنأو أضر عم هلك اذه قوف باتكلاو

 ةماألا لاوقأ نم ةميرك ةييط ةعومج ىلارعشلا هيف دشح دقف « ةيفوصلا

 5 ىسرملأ ديسأاو 3 فو للغ دي.سلاو 3 قوسدلا مهاربإ ديلا : مالعالا

 قصرملا ىلع ديسلاو 3 قاتكلا ديسلاو 2 ىرصقالا ديسأأو 4 ىوانشلا ديسسلاو

 اوققحت نذلأ باطقالا ءالؤم لاوقأ نم ةيلاع ةديز كلذب لفشل

 . اكولسو ًاقوذ فوصتلاب

 مدقنو كيف لواللا ءزدلاأ ع مدت 4 نبأزج ىلإ باتكلا ائمسف دقو

 . امير ىناثلا ءزجلا هللا نذإب

 اهتااسو لصاوت 0 هآدهو هنقف ودل ًامئاد أه دمع نأ هللا لأست ةنجللاو

 ©. قيفوتلا ىلو هناحبس هنإ « ىلاعلا فوصلا ثارثلا رشن ىف

 ىعفاشلا ديع دمحم ديسأا 22 رورس قابلا دبع َط

 م أ *مذ ماع لاوش و

 م و85 ماع سرام ١"



 ويه هو

 ' لسو هيحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا لصو محرلا نمحرلا هللا مسب

 ؛ نيبلا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال نأ دهثأو « نيملاعلا هبر هلل دجلا

 مهلا , نيكلاسلا ديبسو (؛ نيب دأتملا ديس هلوسرو ةديع ادع نأ درشأو

 ميصو ىملآ ىلعو « نيلسرملاو ءايبنالا رئاس ىلعو هيلع لسو لصف

 : كلعبو .٠ نيءدمجأ

 هسفن ميصن الو اطاونم ىلع نظأ |مف دحأ سني مل ةميظع ةلاسر هذهف

 : ةيفوصلا دعاوق ناس ىف ةيسدقلا راونالا ةلاسر : ابتلع , املاثع هنأوخإو

 ةدسقع ناس ىف ةمدقالاف . ةماخو باوأ ةثالثو ةمدقم ىلع اهتلنرو

 . ركذلا بادآو ةقرلا سابلإو ركذلا نيقلتب مدنس نايبو ©0موقلا

 ىناثلا بايلاو « هسفن ىف ديرملا بادآ ىف ةذبن ركذ ىف لوالا بابلاو
 ةذبن ركذ ىف ثلاثلا بابلاو « هخيش عم ديرملا بادآ نم ةذبن ركذ ىف
 بادآ ناب ىف ةمتاللاو « هخيش باحأو هناوخإ عم ديرملا بادآ نم

 . قالا عيمج عم ةمأع ىه لب ديرملاو خيشلاب صدخت ال

 فاخلاو فلسلا لوق نم نيرظانلا نيعأ هب رقت ام باب لك تنم دقو

 ةباك ابف نأ نظأ ال بدأو ممصن اهلك ةلاسر نم اهب مركأف ؛ اذه انرصع ىلإ

 ابف سدي دساح وأ ودع لك رش نم ىلاعت هللاب اهذيعأو ءا ىبرب ةدحاو

 باتك ىف كلذ ىل عقو 15 ٠ اهتعلاطم نم سانلا رفنيل ىدالك نم سيل ام

 )١( ةيفوصلا 2 000
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 ضعب نإف ,ةمالا عيمج نع ةمغلا فشك» باتك ةمدقم ىفو « دوبعلا »

 راعتساف كلذ نم راغ نيباتكلا نيذه ىلع سانلا لابق] ىأر ال ةدسحلا

 ابنوضغ ىف هكءاسو ىتالك نم سيل ام اهبف سدو باتك لك نم ةخسن هل

 علطا : لاقو مهتيد ىف نيروهتملا ضعبل كلذ ىطعأ مث ؟ فاؤملا هنأك ىتح
 الف ؟ ! نالف هفلأ ىذلا ةعيرشلا رهاظا فلاخملا مالكلا اذه ىلع ءايلعلا

 , ىدمج ىنس هللا دمحب ىنإ عم « ىلاعت هللا الإ ىثباغتسا نم ددع معي

 ىعالطإو ةعيرشلا مولع ىف ىرحبت دعب الإ بتكلا نم ًائيش تفلأ امو

 ةعامج ضعب فرعأو « عبفلاخأ فيكف « مهلدأو نيدهتملا بهاذم ىلع

 , اذه ىتقو ىلإ ةفئازلا دئاقعلا نم ىتك ىف هوسد ام دقتعأ ىنإ نونظ,

 ىغصت نأ كايإف ٠ نيممجأ مل فني هتلاف ؛ طق ىسلاحي دحأ مهنم امو

 . ةمايقلا موي مهنيبو ىنيبو ء هوسد ام عيمج نم ءىرب ىنإف ملوقل

 ىمفنل مصنلا باط ةلاسرلا هذه فيلأت ىلع ىل ثعابلا نم ناكو
 « ةرهاظلا مهعسارم ىلع انيشمو خارشألا سال «2١انساحت ثيح قاوخالو

 هذه تعضوف «2 قيرطلا حايشأ نم راص هنأ هسفن انم دحاو لك نظو ظ

 اهف ام هلاح قفاو نش « لطملاو قحلا امم نزوب ىَتأأ نازيملاك ةلاسرلا

 ١ . ةيذاكلا هيواعد نم رفغتسياف الإو ء هللا دمحيلف

 ةالسصلا هيلع فسوي لكأ هنأب مهتا ىذلا بئذلا نأ انغلب دقو

 رشاعلا نرقلا خياشم نم نوكأ الأو» : لاق هنأ هفلح نم ناك « مالسلاو

 اندحال ميصي فيكف 25 فسوي تلكأ ام مٍلسو هيلع هللا لص دمح ةمأ نم

 بئذلا ذاعتسا ىذلا رشاعلا نرقلا نم ىناثلا فصالا ف وهو قيرطلا ىوعد

 .؟!1 هيف انهايشأ نم ًادحاو نوكي نأ

 .ااتسيلا )١1(



 مس ]14 ل

 ؛ نرقلا اذه لوأ قيرطلا خايششأ نم ةلمج هللا دمحص انكردأ دقو

 حراوجلا فكو ةيشخلاو عرولاو كسنلاو ةدابعلا ىف ىظع مدق ىلع اوناكو

 هبتكي ايش لمعي طق مدحأ دحيت ال ىتح ماثألا نع ةنطابلاو ةرهاظلا

 نوكريتي كولملاو ءارمالا ناكو « ةسهو ةمئرح قيرطلل ناكو ؛ لايشلا بتناك

 الف « ةنسحلا مهتافص نم هنودهشي امل ٠ مهمادقأ نوطب نوابقيو- اهلهأ

 مدحأب نورخسي سانلا راصو « اهلهأو قيرطلا ةمرح تلاز اوبهذ

 ؟!1 ًاخش لع رخآلا نالف ؟ ىرج ام متيرد ام : مهضعبل نولوقيو

 اهتاوبشو ايندلا ةبح نم هيلع وه امل هيعدي ام هل نولي ال مبنأك

 تأق ىتأ ىتح  اهليصحن ىلع ىعسلاو ء اهك انمو اهسبالمو اهمعاطم ذذلتلاو

 رخآلا انأف ًاخيش ناك نإ : لاقف قالفلا خيشلاب عمتجت ال مل راجتلا ضعيل

 لب ٠ ىعسأ م اهليصحت ىف ىعسإو « اهحأ اي ايندلا بحت هنإف 2 ؟ خيش

 مل انأو اهيلط ىف ©0مورلا ىلإ رفاسي هنآل « ايندلا ىلع ًايعس ىنم دشأ وه

 نسحأ انأف «٠ ىحالصب اهلكأ مل انأو هحالصب ايندلا لكأ امبرو « رفاسأ

 . ىنذكبي سحلا تيأرف هنع ببجأ نأ تدرأف هلم الاح

 نب دمح ىديس دب لبقي وهو « ىروذلا ناطاسلا ىيعي تيأر دقو

 ؛ هلجر نطي لبقي هدعب ىلوت ىذلا ىاب ناموط ناطلسلا تيأرو « نانع

 ىف ىروغلا ناطلسال ىرمغلا نسحلا ىنأ خيشلا ىديس عم ةرم تعلطو

 ىف ىتززع ىديس اي : لاقو هطبأ تحن نم هدضعو خيشلل ماقف « ةعافش

 . كقيرط ق- قن ال اهلك ىتكلعو ىإف « رابتلا اذه

 ىضر ىئصرملا ىلع خيشلا ىديس . مانكردأ نيذلا حايشألا رخآ ناكو

 ماظن لحنا « ةياعسنو نيثثال# ةنس لواآلا ىدامج ىف ىفوت الف ء هنع هللا

 ٠ مورلا دالب 020(



 دسنا ## هل دس

 تنذإ 5 نم مهسفنأب ةخشملل ريثك سلجو 1 اهارقو رض ىق قيرطلا

 . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح اللف مهخايشأ نم

 قالخأ نم ةلاسرلا هذه ىف كل هتركذ ام ميمج نأ ىخأ اي لعأو

 هلاوحأ اببف رظن نم لك ضرعيلاف « رحبلا نم ةرطقلاك وه امبإ :« نيديرملا

 دمحيلف اهي الختم هسفن دجو نإف 2« ابف بادآلا نم هتركذ ام ىلع

 كواسلاب قلختلا بابسأ ىف دخأيلف ءابنع ًايراع هسفن دجو نإو « ىلاعت هللا

 . حصأن خيش دي ىلع

 : هناوخالو هسفنل ةحلصت اهنم هسفن لزعيلف ةخسقملل سلج دق ناك نإو

 ًاثيش ركذن مل امن]و « لضأو لض هخيش نم نذإ ريغ. ةخيسشبلل سلج نم نإف

 , اب قلختملا ةزعو اهدوجو ةزعل ةلاسرلا هذه ىف لّمّتكلا قالخأ نم

 , نآلا ةكواسملا قيرطلا ىه اهمال طقف نديرملا قالخأ انركذ كلذلف

 , نيملاعلا بر هلل دمحاف , ديرم ماقم ىلإ نآلا اندحأ لصي نأ تابهو

 . قيفوتلا هللابو لوقأف ؛ ةلاسرلا ةمدقم ىف عرشنلو

 لهأ دئاقعل اهتقفاوم ناسو موقلا دئاقع نم ةلمج ىلع لمتشت : ةمدقم

 مهدنس ىلعو ركذلا مهنيقلت ىف موقلا دنس ناب ىلعو ةعاملاو ةنسلا

 . ركذلا بادأ نم ةلمج ناس ىلعو ديرملل ةقرخلا مهسأيلإ ىف

 ء هل ىناثال دحاو هلإ ىلاعت هللا نأ ىلع اوعمجأ موقلا نأ ىخأ اي لعا

 .ء هعم ريده اال عناص « هل كيرش ال كلام . دلولاو ةيحاصلا نع هزئم

 رةتفم دوجوم لك لب «٠ هدجوي دجوم ىلإ راقتفا ريغ نم هتأذي دوجوم

 : هتاذب دوجوم ىلاعت وهو « هب دوجوم هلك ملاعلاف ٠ هدوجو ىف هيلإ
 ما رمتسم قلطم . هدوجو لب . هئاقبل ةيابن الو 2. هدوجول حاتتفا ال

 , ءاقبلا هيلع ليحتسيف ضرعب الو 2 ناكملا هل ردقيف رهوحجم سيل « هسفنب
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 « راطقالاو ةهجلا نع سدقم « ءاقلتلاو ةهجلا هل نوكتن مسج الو

 ىنعملا لعو ء هلاق < هشرع ىلع ىلاعت ىوتسأ « راصبالاو بواآلاب “ل |

 ؛ ىلوالاو ةرخآلا هل ىوتسا هب هاوح امو شرعلا نأ اك « هدارأ ىنذلا

 هلق الو ظ نامز هدحت ال , لوقعلا هيلع تلد الو 4 لوقعم لدم هل سيل

 أشنأو « ناكملاو نكمتملا قاخ ٠ ناك هيلع ام ىلع نألا وهو 2 ناآكم

 حجري الو تاقواخلا لف هدب ال ىذلا ىحلا دحاولا نأ : لاقو « نامزلا

 ثداوحلا هلحن نأ ىلاعت «٠ تاعونصملا ةفص نم اهلع نكي مل ةفص هيلإ

 ءىش الو ناك : لاقي لب « اهلبق نوكي وأ هلبق نوكنت وأ « اهلحب وأ

 هيلع قلطت الف ٠ هعدبأ ىذلا نامزلا غيص نم دعبلاو لبقلا نآل « هعم

 ءرخآلاو لوالا : هسفن ىلع قاطأ هنإف هسفن لع هقاطب مل ام ىلاعت

 ءىث هلثك سيل « ماري ال ىذلا راهقلاو « ماني ال ىذلا مويقلا وبف

 ىسركلا أشنأو « ءاوتسالا دح هلعجو شرعلا قاخ . ديصبلا عيمسلا وهو

 هقاخ ىف ابتاك هارجاو « ىلعألا ملقلاو موللا عرّتخا « ءامسلاو ضراللا هعسوأو

 قاخو .٠ قيس لاثم ريغ ىلع هلك ماعلا عدبأ . ءاضقلاو لصفلا موي ىلإ

 . قلخ ام قاخو 2 قلخلا

 اهبلإ ةلزملا حايشألا هذه لعجو .٠ آنمأ حابشألا ىف حاورالا لرنأ

 ًاعيمج ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام اهل رخسو . ًافاشخ ضرآلا ىف حاورألا

 بجوم الو هيأ] ةجاح ريغ نم لكلا قاخ : هنع الإ ةرذ كر حتت الف « هنم

 . قاخ ام قاخي نأ دب الف . قبس كلذب هلع نكل « هلع كلذ بجوأ

 طاسأ 4 ربل ىو لك لع اءاوبيت نطابلاو رهاظلاو رخالاو لواللا وبف
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 قاخ نم ىلعي الأ » : هقاخ ايش لعب ال فيك « رودصلا خت امو نيعالا

 دح ىلع اهدجوأ مث اهدوجو لبق'ءايشالا لع ٠ « ديبخلا فيطللا وهو

 , هللعب ءايشآلا ددجت دنع لع هل ددجتي مل ءايشالاب ًاملاع لوب لق ءاهلع ام

 ماع وبف قالطإلا ىلع تانئوجلاو تاياكلا معي ٠ اهمكحأو ءايشالا نقتأ

 .ء ديرملا ويف «ء ديرب امل لاعف «٠ نوكرشي امع ىلعتف ةداهشلاو بسغلا

 ىت> ءىش داحبإب ىلاعت هتردق قلعتت مل تاومسلاو ضراللا ملاع ىف تانئاكلل

 هناحبس ديري نأ ليختسي ذإ ٠ هلع ىتح هناحبس هدرب مل هنأ م ٠ هدارأ

 م هديري اال ام لعغلا كلذ نم نكمتملا راتخلا لعفي وأ ؛ ملعي مل ام ىلاعتو

 هذه موقت نأ ليحتسي © , "ىح ريغ نم قئاقحلا هذه دجوت نأ ليحتسإ

 دبع الو 2« نارسخ الو جير الو « نايصع الو ةعاط دوجولا ىف اف

 لوصح الو . توم الو ةأيح الو ء رسح الو درب الو ء رح الو
 « رح الو رب الو« ليم الو لادتعا الو ءليل الو راهن الو , توف الو

 حرف الو ؛ ضرم الو ةحضالو ء ضرعالو رهوجالو « رتوالو عفشالو

 ءامس الو ضرأ الو« ءايض الو ةيلظ الو « حبشالو حورالو « حرتالو
 ؛ ليصأ الو ةادغ الو ٠ ليلق الو ريثك الو . ليلحت الو بيكرت الو

 كرحتم الو « نطاب الو رهاظ الو« داقر الو دابس الو ؛ داوس الو ضايب الو

 عيمج نم ءىشث الو « بل الو رشق الو « بطرالو سبايالو . نكاسالو

 نوكي ال فيكو ىلاعت قدلل دارم وهو الإ ؛ تالثاتملاو تافلتخلاو تاداضتملا

 ؛ هرمالل دار ال ءديري ال ام راتخما دجوي فيكف هدجوأ وهو هل ًادارم

 زعيو « ءاشي نمم كلملا عدنيو ءاشي نم كلملا ىتوي . همكحل بقممالو

 هللا ءاش اه « ءاشي نه ىدبمو « ءاشإ نم لضيو « ءاشي نم لذيو « ءاشب نم

 ظ ظ . نكي مل أشي ل امو « ناك



 عما ل“ سس

 نأ مل ىلاعت هللا دري مل ائيش اوديري نأ ىلع مهلك قئالخلا عمتجا ول

 هولعف ام هودارأو هداحيإ هللا دري مل ًائيش اواعفي نأ وأ« هودارأ اه هوديري

 ؛ نايصعلاو ةعاطلاو ناميإلاو رفكلاف « هيلع مهردقأ الو هوعاطتسا الو

 هذي ًافوصوم ىلاعتو هناحيس لزي ملو ٠ هتدارإو هتمكحو هتئيشم. نم

 ؛ ربدت الو ركفت ريغ نم ملاعلا دجوأ مث ٠ مودعم ىلاعلاو الزأ ةدارإلا

 ملاعلا ىلع ةيضاقلا ةيلزالا ةهزاملا ةدارإلا نييعنو « قباسلا ملعلا نع هدجوأ لب

 دوجولا ىف ديرم الف « ناولأو ناوكأو ناكمو نامز نم هيلع هتدجوأ اهب

 ءاشي نأ الإ نوءاشت امو د : هناحيس لئاقلا وه ذإ « هاوس ةقيقحلا ىلع

 عمس كِلذك , دجوأق ءردقو ص دارأو مكح ام ىلع اك ىلاعت هتأو ءهللا

 ؛ ىلعالاو لفسالا ملاعاا نم ءىرولا ىف قطن وأ ؛ نكسو كرحن ام ىأرو

 وبق 2« برقلا هرصب بجحم الو , بيرقلا رهف « دعيلا هعمس بجح ال

 سمللا دنع ةيفخلا ةسالا توصو « سفنلا ىف سفنلا مالك عمس « ديعبلا

 ؛ تاملظلا الو « جازنمالا هبجحي ال « ءاملا ىف ءاملاو . ءابلظلا ف داوسلا ىري

 . ريصيلا عيمسلا وهو ؛ رونلا الو

 ىلزأ مدق مالكب مثوتم توكس الو مدقتم تمص نعال « هناحبس ملكت

 مالسلاو ةالصلا هيأع ىسوم هب ملك « هتردقو هتدارإو هيلع نم هتافص رئاسك

 , فييكت الو هييشت ريغ نم « ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلاو ر و.زلاو ليزنتلا هاهم

 ةخصأ ريسسغ نم هعمس نأ ا , ناسل الو ةامل ريغ نم ىلاعت همالك ذإ

 ريغ نم هيلع نأ ا « نانج الو بلق ريغ نم هتدارإ نأ ا , نافجأ الو

 بلق فيوجت راخمي ريغ نم هتايح نأ 5 ( ناهرب ىف رظن الو رارطضا

 . ناصقنلا الو ةدايزلا لبقت ال هتاذ نأ اك « ناكرالا جازنمأ نع ثدح

 مسج ) ناسحالا مم ل ناطلاسلا ملظع « نآأد كيعي نم هن أح ميس هن احبس

 4 طيسابلا هلدعو هلضؤو ' ضئاأف ةهدو>»و نع وورق هأوس أم 0130 نانتمإلا



 اسس 8

 كيرش ال : هعربخاو هدج وأ نيح هعدبأو ماعلا حمص لكأ « ضباقلاو

 ليأ نإو ء هليضف كلذف ملعنف معنأ نإ « هيف هعم ريدم الو كلم ىف هل

 « فيحلاو روجلا ىلإ بسنيف هريغ كلم ف فرصتي مل ء هلدع كللذف بذعف

 هأوسام لك «٠ فوخلاو كلذل عرجلاب فصتيق هاوسل هماع هجوتي الو

 سوفن ميلملا وبف « هرمأو هتدارإ نع فرصتمو «هربق ناطلس تحت وبف

 وهف 2« روجفلا بنتجتو ىوقتلاب لمعتل ىأ . روجفلاو ىوقتلل نيفلكملا

 ىف هلدع مكحب ال ء روشنلا موي ىفو انه ءاش نم تائيس نع زواجتملا

 . ثودحلا نع اههزتكو 2 اهلك هتافص مدقل « هلدع ىف هلضف الو هلضف

 ىلانأ الو ةنجأل ءال وه : لاف 4 نيتل زم مل دجوأو نيةضف ملاعلا جم رخأ

 دوجوم ال ذإ كانه شض رلعم هيلع :ضرتعي مو « ىلابأ الو رانلل ءال ٌوهو

 هث دب ءامسأ تمت ةدشف : هن ارسأ فيرصت تهضغ لكلاف . هأوس م ناك

 4 ناكل آديعس "13 ماعلا نوكي نأ هن أديس دارأ ول ١ هال ءاىعسأ تدل ةضمقو

 دارأ 737 ناك ككالذ درب مل هن أدمس هنكل ٠ ناش نم كلذ قى ناك ا قش وأ

 مح أم لديت ىلإ ليهس لف 34 داعملا مى فو أنه 4 ديعسألاو ىلا مهنف

 ىهو سمخ ىه : ةالصلا ضرف ثيدح ىف ىللاعت لاق دقو ميدقلا هيلع

 ىكلم ىف ىرصتل ديبعلل مالظب انأ امو هىدل لوقلا لدبي ام « نوسمخ

 ه4 مام َْى ىديشم ذافتإو

 ربامضلا الو راكفالا اهيلع سعت ملو رئاصبلا اهنع تيمع ةقيقحل كللذو

 قيسو « هدايع نم هب هللا ىنتعأ نأ « ىنامحر دوجو ؛ ىلإ بهو الإ

 ميسقتلا اذه تطعأ ةيهولالا نأ لعأ نيح ملعف « هدابشإ ةرضح ىف كلذ هل

 هنأذو دودج وم ذل و 0 هأوس لعاف د نم ناحمسف , ميدقلا قثاقد نم ابنأو

 مو ل.سعفي انع لأس الو ١ . نولمعت امو مكقلخ , هللاو ء هايإ الإ

 . , نيممجأ كادهل ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هللف لق ١ « نولأس



 ا ا

 كلذك «ةيلعلا تافصلا نم هقحتسي امو ةينادحولاب ىلاعت هلل اندبش ايو

 سانلا عيمج ىلإ ةلاسرلاب لسو هيلع هللا لص دم انالومو اندسل ديشت

 هللا ىلص هنأو « ارينم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًانعادو ريذنو ًاريشب ةفاك

 ؛ هتمأ حصنو « هتنامأ ىدأو هير نم هيلإ لزنأ ام عيمج غلي ؛ ملسو هياع

 لك ىلع ؛ عادولا ةجح ىف فقو « ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تبمث دقو

 «  دعوأو دعوو « رذنأو فوخو « ركاذو بطفت « عابتالا نه هرضح نم

 دحاولا نذأ نع د>أ نود آدحأ ريكذتلا كلذب صخ امو , دعرأو رطمأو

 : لاق مث « دمسملا

 ىلص لاقف : هللا لوسر اي تغلب دق : ًاعيمج اولاقف ؟ تغلب له الأ

 هللا لوسر هب ءاج ام لك نمؤثو : ؟ ديشأ مبللا : سو هيلع هللا

 ام انققحتو انلع اف « لعن مل امو انلع ام ء لسو هيلع هلا لع
 هب ءاج

 نحنف رخؤي ال ءاج اذإ هللا دنع ىمسم لجأ نع توملا نأ ءررقو

 انقدصو انررقأو انمآ ا كش الو هيف بير ال انام أذهب نوئمؤم

 ثعبلاو « قح سقلا باذع نأو « قح رقلا ىف ريكتو ركتم لا قس نأ

 ؛' ق> ضوحلاو ؛ قدح ىلاعت هللا ىلع ضرصعلاو ؛« قد روبشقلا نم

 رانلاو ةنجلاو « قح طارصلاو « قح فحصلا رياطتو « ق> ناردملاو

 مويلا كلذ برك نأو « قح ريعسلا ىف ًاقيرفو ةنجلا ىف ًاقيرفو « قد

 نأو + قح ربك الا عرزفلا مهنزحب ال ىرخأ ةفئاطو « قح ةفئاط ىلع

 نيمحارلا محرأ ةعافشو « قح نينمؤملا ىملاصو هاللاو ءايدنالا ةعافش

 . ةمقنلاو توريجلا ءامسأ دنع , ةمحرلاو نائما ءاوسأ عفشلف 2 قد

 « عفان الو لودقم رسبغ هربغو نوعرفك راثلا لهأ نامبإ نأب نه و: تثالذكو

 نوج“ رخع م شه موج نولخدب ندد وملا نم رث انكسلا لهأ نم هع اأرج نأو



 اك للا 7

 ؛ ىلاعت هللا دنع نم لسرلاو بتكلا هب تءاج ام لك نأو . قح ةعافشلاب

 . قىح لبس وأ لع

 نيرفاكلا ديبأتلاو « قح مبقملا معنلا ىف نينمؤلل ديبأتلا نأب نمؤن كلذكو

 مهنع هللا ىضر موقلا ةديقع هذبف 2 ق> نيمرجماو نيكرشملاو نيقفانملاو

 هللا ىف انؤواجر وه مك , تومي املعو انييح اهلع ةديقعو . نيعمجأ

 دنع هياع انتبثيو ناميإلا اذهب انعفني نأ هلضف نم هللا لأسنف ء« لجو رع

 لوحيو 2٠ ناوضرلاو ةماركلا راد انلو ٠ ناويحلا رادلا ىلإ لاقتنالا

 ذخأت ىّتلا ةياصعلا نم انلعجيو . نارطقلا اباهأ ليبارس راد نيبو اننيب

 « نازيملا هل حجريو 2« ناير وهو ضوحلا نم بلقني نمو , نامي الاب ابنتك

 . نيمأ مبللا نيمأ ناسحا معنملا هنأ ؛ نامدقلا طارصلا ىلع هنم تبثبو

 اهتظفح نأو « ةميظع اهنإف ةديقعلا هذه ىف رظنلا ىخأ اي نممأف

 . كاده ىلوتي هللاو « ىلوأ ناك بلق ربظ نع
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 ىوصلا نيقلتلا دنس

 ؛ نيديرلل . هللا الإ هلإ ال : ةلك مهيقلت ىف موقلا دنتسم نايب امأو

 نايبو « نيقاتلا ةزع نابو « ركذلا بادآ ىف حايشالا هلاق اه ناو

 هلا لوسر نيقات درو هنأ : تلا كمر لعأف ؛« ركذلاب قاعتت دئاوف

 ىدارفو ةعاج , هللا الإ هلإ ال , ةلك هبات ملسو هسيلع هللا ىلص

 . مهدتس لاصتا عم « ةعاجل اهنم لك نم ةلساسلا تلساستو

 هللا لوسر نأ نسح دائساب مثديغو ىاربطلاو رازبلاو دمحأ مامإلا ىورف

 ميف له : لاقف هباحضأ عم ًاعمت< ًاموي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ بابلا قلغب رمأف ءهلا لوسر اي ال : اولاق . باتكلا لهأ ىنعي ؟ بيرغ

 ظ : هلا الإ هلإ ال اولوقو ميديأ اوعفرا : لاقو

 :ء هللا الإ هلإ ال : انلقو ةعاس انيديأ انعفرف : سوأ نب دادش لاق

 ةملكلا هذبم ىتثع كنإ مهلا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق م

 لاق مث . داعيملا فاخت ال كنإو ء ةنجلا ايلع ىتدعوو « ابل ىتترمأو

 .. كل رفغ دق ىلاعت هللا ناف اورشبأ الأ : ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهنيقات ليلد امأو « ًاعم ةعاجج ركذلا مهيقلت ىف نايشآلا ليلد اذبف

 اهيلع تعلطا ىتلا نيثدحملا بتك نم ءىش ىف 9 ملق « ىدارف ركذلا

 لصتمللا هدنس هتلاسر ىف ةلسلسلا خيش ىمجعلا فسوب 58 ىور نكلو

 ناد هللا لوسر اي تلق : لاق « هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع

 دنع اباضفأو « دايعلا ىلع الهسأو لجو زع هللا ىلإ قرطلا برقأ ىلع



 اك

 ةموادمب كيلع « ىلع اي ه١ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ىلاعت هللا

 سانلا لك : هنع هللا ىضر ىلع لاقف «ءًاربجو ارس « لجو زع هللا ركذ

 هللا لوسر لامتف ٠ ءىشب ىنصخت نأ ديرأ امثإو « هللا لوسر ان نوركاذ

 نم نويبنلاو انأ تاق ام لضفأ ٠ ١ ىلع أي هم : ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛ عبسلا نيضرالاو « عيسأأ تاومسلا نأ ولو « هللا الإ هلإ ال « لبق

 : تلق «ءهللا الإ هلإ ال تحجرل . ةفك ىف هللا الإ هلإ ال و ةفك ىف

 نأ « ًاعوفرم هريغو ماخلاو نابح نبا هاور ام ثيدحلا اذهل دبشيو

 هل كركذأ أئيش ىنبلع بر اان د : لاق « مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 لك بر اي : لاق « هللا الإ هلإ ال لق ىسوم اي : لاق ء هل كوعدأو

 بر أي : لاق « هللا الإ هلإ ال : لق : لاق و اذه نولوقي كدايع

 « عبسلا تاومسلا نأ ول ىسوم اي : لاق ء هب ىنصخت ًائيسش ديرأ امنإ

 مهب تلام ةفك ىف هللا الإ هلإ الو ةفك ىف « عيسلا نيضرألاو

 . ء هللا الإ هلإ ال

 : ءاوس دح ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ىلع لاؤس ريظت وهو

 موقت ال ىلع اي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو

 ًايلع نأ م فسوب ىديس لاق « هللا لوي نم ضراأللا هجو ىللعو ةعاسلا

 فيك :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيقلتلا بلط هنع هللا ىضر

 عمسأو كيتيع ضرغأ »د ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ركذأ

 انأو « تارم ثالث هللا الإ هلإ ل 2 تنأ لق م : تاأرم ثالث ىنم

 ؛هللا الإ هلإ ال تارم ثالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف :؛ ممسأ

 ىلع لاق مث 2 عمسل هلع هللا ىطر ىلعو هتوص ًاعفار هيلبع آضمخم

 هتوص ًاعفار ٠ هيذيع ًاضمعخم تارم ثالع هللا الإ هلإ ال : هنع هللا ىطر

 . . عمسي ملسو هيلع هللا ىلع ىثلاو



 مسا "كي سس

 ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر ابملع ىتلا ةيفيكلا هذه دجأ ملو : تاق

 . ملعأ هللاو ٠ لوصآلا نم ءىش ىف هنع هللا ىضر ىلعل

 ملسو هيلع هللا ىلص نمأ امإو : هللا همحر ىمجعلا فسوي ىديس لاق

 مكيف له : لاقو مدقت اك هيامحأ نم ةعامج نقلي نأ دارأ امل بابلا قاغب

 ءرتسلا ىلع ةينيم موقلا قيرط نأ ىلع هبنيل « باتكلا لهأ ىنعي « بيرغ

 ةقيقحلاب ملكتي نأ قيرطلا لهأ نم دحال ىغبني الف ةربطملا ةعيرشلا فالخم

 ! ! تقميف اهركني نأ ًافوخ ء ا نمؤي ال نم دنع

 ةيلك نقلت ىرصبلا نسحلا نوك نيمثدحلا ضءعب ركنأ انه نمو : تلق

 كلذ توبه ةزعل « هلع هللا ىطر بلاط ىلأ نب ىلع نم هللا الإ هلإ ال

 ىلعب ىرصبلا نسحلا عاتجا مهضعب ركذأ لب « ةروهشم قيرط نم
 هنأ قحلاو . قيرطلا هنع هذخأ نع الضف 2 هنع هللا ىضر بلاط ىأ نأ

 . ةقرخلا هسدلأو رك ذلا هنقلو هب ممتجا

 ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا هذيماتو رجح نب ظفاحلا ىورو

 نسحلا نأ تاقث هلاجرو « حيمص هدانسإ نإ : الاقو « ىلاعت هللا امبمحر

 هللا لوسر لاق « لوقي هنع هللا ىضر ايلع تعمس لوقي ناك ىرصبلا

 ماسو هءلع هللا لص

 ممس دقو ةتيدملاب ًايلع تءمس : لاق ىرصبلا نسحلا نع ىرخأ ةياور ىفو

 مهللا ١ : لاقف ! ! نافع نب نامثع لتق : اولاقف ؟ اذه ام : لاقف ًاتوص

 نع ىدبم نب ظفاحلا دنسم ىفو « ىلابأ ملو ضرأ مل ىتأ كدبشأ ىنإ

 لاق « هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع تفاص » : لاق ىرصبلا نسحلا

 ظافحلا نم ةعامجج دنعو ىدنع تيم دقف , : هللا همحر ىطويساا لالجلا

 « هرخآ مأ راو هلوأ ىردي ال رطملك ىتمأ د :

 . « هلع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع سملا ةيأور توم



 بلس #1 تس

 : لاق رجح نب ظفاحلا انخيش ةرايع ىه كلذكو ئطويسلا لالجلا لاق

 ظفاحلا نأ ىناثلا ؛ ىفانلا ىلع مدقم تبثملا نأ لوألا ءهوجو اذه ديؤيو

 هللا ىضر نافع نب ناههع فاخ ىلصي ناك ىرصبلا نسحلا نأ ركذ

 ىلع مدق ني> 2 امهنع هللا ىضر ىلع فلاخ ىلصي ناك لتق الف 2 هنع

 لاطأو ء تارم سمخ موي لك ىف هنع هللا ىضر ىلعي عمتجي ناكو « ةنيدملا

 , ةقرخلا سبل ةعمحع ناس ىف هفلأ هل ءرج ىف كلذ ىف نيدلا لالج حيشلا

 . ملعأ هللاو هعجارف ؛ ةيدرورهسلاو « ةيعافرلاو « ةيرداقلا

 امف اهنولوانتي فاسلا ناك ةقرلا سبلو نيقلتلا دنس نأ ملعف تاق

 ىتح « ميفلسب نظال ًاناسحإ « نيثدحملا قيرط نم توم ريغ نم مهني

 عامس اودحصف اهقفاو نمو :؛ ىطويسلا لالجلاو ء رجح نب ظفاحلا ءاج

 برغتسا الف « اهم دنسلا اولصوأز 2 هنع هللا ىضر لع نم نسحلا

 روذعم هنإف ةقرخلا سبلب دنسلا لاصتا ىف نيثدحملا ضعب فقوت ىخأ ا
 ؛ ةيفوصلا بلاغ ىلع نيثدحلا بتك نم كلذ جارختسا رسعل ؛ كلذ ىف

 لاصتا امهييبت ىف ؛« ىطويسلا لال جلاو رجح نب ظفاحلا هللا

 . كلذ دتسلا

 خيشلا نأ ةقرخلا سبل دنس ىلع مالكلا ىف ىلاعت هللا ءاش نإ قأيسو

 رهاظلا لقنلا قيرط نم اهدنس لاصتا ىلع علطي مل ؛ىنرعلا نب نيدلا خي

 هيلع دمتعا ىتح هب عمتجا ال « مالسلا 00 رضخلا قيرط نم اهذخأف

 : نيملاعلا بر هلل دملاو « دنسلا ىف

 هللأ للص ىنلا نه « نيقلتلاب هلاصتاو 4 موقلا دوس ةحض تماع اذإ

 هذع هللا ىضر نقل كالذكف « هنع هللا ىضطر بلاط ىأ نب ىلعل « سو هيلع

 ىمجعلا بيبحو ٠ ىمجعلا أييبح نقل ىرصيلا نسحلاو ىرصيلا نسحلا

 فورعمو « ىخركلا ًافورعم نقل ىتاطلا دوادو « ىئاطلا دواد نقل



 ديشجلاو : ديئجلا مساقلا ابأ ؛ نقل ىرسلاو ؛ ىطققسلا ىرسلا نقل ىخركلا

 فيقخ نباو « ىزاريشلا فيفخ نب دمحم نقل ميورو « ميور ىضاقلا نقل

 ىناجيزلاو « ىناجتزلا جرف خيشلا نقل ىدنواهتلاو ؛ ىدتواهلا سابعلا بأ نقل

 بيجنلا ابنأ نقل نيدلا هيجو ىضاقلاو « نيدلا هسجو ىضاقلا نقل

 ىدروربسلا نيدلا بابش خبشلا نقل بيجنلا وبأ خيشلاو «٠ ىدروربسلا

 : ىزاريسلا شوغرب نيدلا بيجن خبشلا نقل « نيدلا بابش خيشلاو
 , دمصلا دبع خيشلاو ٠ ىرتطنلا دمصلا دبع خيشلا نقل شوغرب نباو

 خيشلاو ء نيدلا من حيشلا نقل ىريسمشلاو ٠ ىريسمشلا نسح خيشلا نقل

 خيشلا نقل 2 دومم خيشلاو 2١ ىنابفصالا دومم خبشلا نقل نبدلا مج

 نسح خيشلا نقل فدسوي خيشلاو ٠ ىتاروكلا ىمجعلا فسوي

 نسح خيشلاو « ةسورحملا رص « ىكسوملا ةرطنق ىف نوفدملا « ىرشستلا

 خيشلاو 2 نيدم خيشلا نقل دهارلاو « دهازلا ناملس نب دمحأ خبشلا نقل

 « ىورسلا دمج خيشلا نقل دمع ىديسو « هتخأ دلو دمع خيشلا نقل نيدم

 ؛ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دسعلا انقلو ابوت امو « قصرأللا ىلع خيشلاو

 . ةلاسرلا هذه فلؤم « ىتارعشلا دمحأ نب باهولا دبع

 , نيرخآلا نيبخيشلا نيذه ذيملت « ىوانشلا دومم ىديس ىلع تنقلت ىنأ مث

 ؛ موقلا قيرطب اكربثو ايش « نيديرالا ةيبرتو ركذلا نيقلت ىف ىل نذأو ىنوتو
 ياشم حبش ىلع تنقلت ىننأ وهو « هذه نم أدنس برقأ ىرخأ قيرط ىلو

 ذيملت « ىرمغلا دمح ىديس ىلع وه نققلتو ٠ ىراصنالا ايركز مالسإلا

 دهأزلا خيمشلا نيبو ىنيبق « نيدم ىديس قيفر « دهازلا دحأ قديس

 خيش ٠ ىدورسلا دمحم ىديسل قيرطلا اذه نم ىاسم انإف 2« طقف نالجر

 ىوس « نيديرملا ةسيبرت ىف ىل نذأي مل نكل « ىوائشلا دم خيشلا ىخيش
 . ىلاعت هللا همحر ىواتشلا دمع خيبسشلا ىخيش



 سا ل ]ا

 ٠ طقف .نالجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو ىنيب ىرخأ قيرط ىلو

 ىديس خيشلا نع ذخأ وهو « صاوخلا ىلع ىديس نع تذخأ ىتنأ كلذو

 ةلظقي ٠ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ذأ وهو ( ىلودتملا مهاأربإ

 ىديس نأ مث « تايناحورلا ملاع ىف « موقلا نيب ةفورعملا ةيفيكلا, « ةبفاشمو

 : ةطسأو ريغ نم ملسو هلع هللأ للص ىلا نع ذخأ تح تمي مل صاوخلا ايلع

 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نيدو ىنيسف « ىلومتملا مهأربإ] ىديس هخيمش ذخأ اك

 تحضوأ © 2, نآلا رصم ىف ام تدرفنا قير هذهو « دحاو لجر طسو

 :٠ ملعأ هللاو ٠ ةيدمحملا دوبعلا ىفو . قالخاألاو ننلا باتك قف كلذ

 : .تثيبلا اذه دشنأ هللا همر ىوائشلا دمع خيشلا ىخيش ىننقل املو

 ىدعت اهب مج نم ليلي لكوأ تثمأ نإو تيبح ام لمأب مهأ

 نيقاتلا دنس ديرالل نوركذي مهنأ خايشالا ةئنس ترج دق ؛ ىل لاق 5

 اضيأ ىقريخأو .« هسأءل] لسق ديرللل ةقرخلا موسأابلإ دئسو .٠ هنأت دعب

 هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا نيقات دنس م نملأ دالس ةعاج م نأ

 هللا لوسر ىلع ةالصلاب هنولغشو « كلالذ دي 1 نونقايق ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص ىنلاب عمتحجم ريصي ىتح اهنم رثكب لازي الف ملسو هيلع هللا ىلص

 نم هخيش ديرملا لأسإ ل هعئاقو نع هلأسيو « ةبفاشمو ةظغقي ملسو هيلع

 عيمج نع ىنغتسيو « لئالق مايأ ىف كالذب قرش مدير نأو ٠ ةيفوصلا

 : هل ملسو هيلع هللا ىلص هتيبرس ؛ خايشالا

 ٍلسو هيلع هلا ىلص ىنلاب هعاهتجا قيرطلا كلت ىف هقدص ةمالعو : لاق

 - كلذب لصو نميو : لاق ء لاطب وبف ةيعمج هب هل لصحي مل نإف « انركذ اك

 هللا لوسر ىلع ةالصلا ىف هدرو ناكو « ىروهمدلا ىواوؤلا دمحأ ضيشلا

 ان ديس ىلع ىلص مبللا ١ ظفاب « ةالص فلأ نيسمخ موي لك ملسو هيلع هللا ىلص

 اضيأ قيرطلا هذه نم لصو نمو « ملسو هيحح و هلآ ىلعو ىاللا ىذلا لمع



 مسا #0 لس

 هللا لص ىنلا ىلع ةالصلاب قلعتملا ساجما ءىشنم « ىناونشلا نيدلا رون خيبشلا
 هذ ه نم لصو نم كالذكو « هنع هللا ىطر رهزالا عما ؛ ملسو هيلع

 , ىجانطلا لدعلا دمع خيشلاو ؛ ىوالزنملا دواد نب دمحم خيشلا قيرطلا
 دوبعلا ٠ باتك ةمدقم ىف مهانرك ذ ةعاجو ٠ ىطويسلا نيدلا لالج خيشلاو
 . نيعمجأ مهنع هللأ ىضر ن.رخأتملاو نيم دقتملا نم « ةيدمحلا

 اهطرش نم نإ : لاقو ىناونشلا نيدلا رون خيشلا نع هللا دمح انأ اهتذخأو

 رف



 ركنلا بادأ

 ةداع لك نأ : ىخأ 5 ملعاف نيقاتلا رك ناسو رك ذلا بادأ ناس امأو

 هتدامع لصيب د.علا نأ خايشالا ممجأو ؛« ىودجلا ةلمأو ىف بدلا نع تاغ

 هيض نأ الإ 6 هبر. ةرضح ىلإ لصي الو «ةنجلا لوخدو باوثلا لوصح ىلإ

 هللأ ةه رساوحس نم برُهلأ 34 موق دوصقم ْنأ مولعم و َ ةدايعلا كالت ُْى بدالا

 فاع ح هيكشل باوُثلا امأو 4 باجح راع نم أهف هتسلاجو م ةصاخلا

 هجو ىلع ىنرك ذ ىنعي « ىنركذ نم ©0سيلج انأ » : ىلاعت لاق « باودلا

 ىاددب سب هلأ ع ديلا بجيل فاشكدا ةسلاجلاب دارأأو 0 روضلاو بدالا

 وبف دوهشلا اذه ددعلا ىلع ماد ّىش 3 هأرب ىلاعت وضو ؛ لوجو رع هير

 . مهفأف هترضح نم جرخ « دهشملا كلذ نع باغ نإف « ىلاعت هللا سيلج

 دق 5 2 ءايسلاو ضراللا ىف ًاصوصخم ًأناكم ىلاعت قهلا ةرضح دارملا سلف

 : ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت تارمسلا هيو ال ىلاعت قحلا نإف ٠ مموتي

 ٠ هد وهشم ىلاعت قحلا ريدصل ىد لعفللاب رك ذلا نم رثكي ديعلا لازب الف

 ظ هنأ ديعلا دوهش بادحصتسأ وه © ةمئيضد هلنل رك ذلا نال معتفلا حضو كانهو

 هل ل صح اذاف 4 هيلإ ةلمسو ويه امع] ناسللاب رك ذلاو ع هه ر يدب ناد

 ظفالا, ركذي الق « ناسللا رك ذ نع روضحلا بلط ىف ىغتسا دوبشلا

 ةرضح ىلاعت قملا دوبش ةرضح نال .ريغ ال هيف هب ىدتقي ل ىف الإ

 اذان ٠ ليلدلا ةلزأم وه ذإ ٠ ركذلا نع اهيحاص ىنختسإ « سرخو تهم

 . ليلدلا نع ديعلا ىتغتسا . لولدملاب ةيعملا تلصح
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 بسلا #”لا سس

 : كولسلا نيقات ديرملا نقلي نأ خيشل ىغبتي ال هنأ لع اوءدمجأو
 ىلع اوعمجأو « ةنايخلل كالذب هضرعي هناأل « ةيويند ةقالع ديرملا كلذلو

 ديرملل نوكي ال ىتح ؛لجو رع هللا ركذ نم راثكالا قيرطلا ةدمع نأ
 , ةيالولا روشنم ركذلا نإ : اولاقو « هيف نذأ امو « هدحو هبالإ لغش

 هللو « فئاظولاب امندلا كوام مسار ٠ ةيالولاب .ديعلل هللا نم موسم ىأ

 هنأب موسرملا ىطعأ دقف ىلامعت هللا ركذ ماودل قّفو نف ىلءالا لثما

 . ةيالولا نع لزع دقف ركذلا نع بلسي نمو ٠ لجو زع هللا "لو

 لك اولاقو « راها ىف هنم برقأ « ليللا ىف متفلا نأ ىلع اوءمجأو
 ادعاأم « لوحأو سلجب 2 حايصلا ىلإ سمشلا بورغ نم هللأ ركاذي مل نم

 . قيرطلا ىف ءىث هنم ءىح الف ةالصلا تقو

 / هللأ عم روضتحو « ىوتلا لاح رك ذلا نم هل لصحم مل نم : اولاقو

 . ركذي مل هنأكف . رضحب مل نم نال . سلجلا عطق هل سيلف

 سنإلاو نجلا نم مءادعأ نولتاقي هب نيديرملا فيس ركذلا : اولاقو
 . ميقرطت ىِتلا تاالا نوعفدي هبو

 ناكو « ءالبلا مبنع داح ركذ مييفو موقب لزن اذإ ءالبلانإ : اولاقو
 ء ءىث لك نم هللا هظفح ىلاعت هللا ركذ نم ١» : لوقي ىرصملا نونلا ىذ

 مظعتلاو هلل لالجإلا هيحصي نأ ركذلا طرش نمو : لوقي ىناتكلا ناكو

 هنأ الول هللاو : لوي ناكو «لاجرلا تاماقم ىف هيحاص ملفي ملالإو هل

 ركذي ىلثم « هل الالجإ هركذأ نأ تأر# امل هركذ "ىلع ضرف ىلاعت

 .«هركذ لبق هاوس امم ةبرت فلأب هف لسغي ملو ىلاعت قحلا

 عرصي ناطيشلا راص «بلقلا نم نكمت اذإ ركذلا نأ ىلع اوعمجأو



 دس "ل

 عمتجيف ٠ ناطيشلا هنم اند اذإ ناسنإلا عرصي م رك اذلا نم اند اذإ

 دقو عرصف رك اذ نم اند هنإ : لاقيف ءهلاب ام : نولوقف نيطاشلا هلع

 اهلك بادألا هذه عمجو» : اولاق مث بدأ فلأ ركذلا خايشاألا دع

 ىلع ةقباس اهنم ةسمخ « حعتفلا هيلع ديعبف اهب ققحتي مل نم ًابدأ نورثع

 . رك ذلا نم غارفلا دعب ةثثالمثو . ركذلا لاح رشع ىثثاو « ركذلا

 لك نم بوتي نأ ىهو « حوصنلا ةبوتلا اهوأف « ةقباسلا ةسخلا امأف
 : لوقي ىرصملا نونلا وذ ناكو « ةدارإ وأ لعف وأ لوق نم هينعي ال ام

 . « بذاك ورف امندلا تاوبش نه هووش ىلإ لبيع وهو ةيوتلا ىعدأ نس د

 هفو هبايث ريطعتو « ركذلا دارأ امك ءوضولا وأ لسغلا : ىناثلا

 . هرواملاو روخبلاب

 نأ كلذو « ركذلا ىف قدصلا هل لصحبلل توكسلاو نوكسلا : كلاثلا

 رطاخ قب ال ىتح . ظفللا نود ركفلاب : هللا : هللا : هللاب هبلق لغشي

 لعفي « هللا الإ هلإ ال ١ لوقب « بلقلا ناسللا قفاوي مث « هللا هللا عه

 . رك ذلا دارأ الك كلذ

 هصخش نأب « هخيش ةمهم ركاذلا ف هعورش دنع دمتسي نأ : عبارلا

 . ريسلا ىف هقيفر نوكيل « هتمه نم دمتسيلو هينيع نيد

 لوسر نم ةقيقح هدادمتسا وه هخيش نم هدادمتسا ىري نأ سماخلا
 ظ . هنيبو هنيب ةطساو هناللا « لسو هيلع هللا لص هللا

 ناكم لع سولجلا لوالاف . ركذلا لاح نوكت ىثلا رشع ىنتنالاو

 . لوآلا دبشتلا ىف ةالصلا ىف هسولكك رهاط

 ناك نإ ةلمشلل هس ولج اويحتساو 4 هيذقن ىلع هشحار عض؛ نأ : ىنأثلا

 . اوقاحت ةعامج أوناك نإو ( هادذجحلو رك ذب



 . ةيبطلا ةحتارلا» ركذإا سلجم بيطت : كلاثلا

 . الالح هسام نوك نأ : عبارلا

 .. بادرس وأ ةولخ نم ملغملا عضوملا راثخا : سماخلا

 دست هينيع ضدغ اذإ ركاذلا نأ كلذو « نينيعلا ضيمغت : سداسلا
 مدتفل ًاببس نوكي اهدسو « ًائيشف ًائيش ةرهاظلا ساوحلا قرط هيلع

 اذهو « ًاركاذ ماد ام هينيع نيب هخيش صخش ليخم نأ : عباسلا

 هللأ عم بدالا ىلإ هنم قرش ديرملا نآل بادألا دكآ نم ممدنع

 ظ ظ . هل ةبقارملاو

 . هيف ةينالعلاو رسلا هدنع ىوتس نأ. ركذلا ىف قدصلا : ىماثلا

 صالخإلاو قدصلابو ٠ بوش لك نم لمعلا ةيفصتو صالخإلا : عساتلا
 . ةيقيدصلا ماقم ىلإ دبعلا لصي

 امل نإف ء هللا الإ هلإ الد ةظفل ركذلا غيص نم راتخم نأ : رشاعلا

 تينف نإف ءراكذالا رثاس نم اهريغ ىف دجوي ال موقلا دنع ًاميظع ًارثأ

 طقف ةلالجلا ظفلب ىلاعت هللا ركذي نأ حاصي ذي اهلك هتيوهأو هتاوبش

 قلاب ىلاعت هللا ركذف ناوك الا نم ًائيش دهشي ماد امو ء ىنن ريغ نم

 . مبحالطصا ىف هيلع بجاو تابثاإلاو

 ذهاشملا تاجرد فاللتخا ىلع هيلش رك ذلا ىنعم راضحإ : رع ىداحلا

 قاوذالا نم هبلإ] قري ءيش لك هخيش ىلع .ضرعي نأ طرشب ٠ نيركاذلا ىف
 , هيف بداألا قي رط هملعبل



 هللا ىوس ركاذلا لاح دوجوم لك نع بولقلا غرفت : رشع ىناثلا

 هريغ رك اذلا بلق ىف ىري نأ بحي ال رويغ ىلاعت قحلا نإف :هلإ ال : لوقب
 ديرما غاس ام ديرملا بدأت ىف امظع الخدم خيشلا نأ الولو « هنذإ الإ

 نه دوجوم لك ىنن اوطرش امبإو « هباق ىف ال هينيع نيب هصخش ليخم نأ
 مث «ء باقلاب : هللا الإ هلإ ال : لوق ريثأت هل نكمتيل بلقلا نم نوكلا

 : اودشنأو ء دسجلا رثاس ىلإ ىتعملا كلذ ىرس

 انكمتف ًاغراف ًايلق فداصف ىوهلا فرعأ نأ لبق اهاوه ىتاتأ

 قبب ال ثيم « ةمان' ةوقب ركذي نأ ديرملا ىلع بحب هنأ ىلع اوعمجأو

 نولدتسب ةلاح ىهو « هيمهدق عبصأ ىلإ هسأر قوف نم زيبمو عسلم هلم

 . ىلاعت هللا ءاش نأ بسب رش نع ممتفلا هل ىجريف 2 ةره بحاص هنأ ىلع أمم

 نأو « ةمان ةوقب ركذلاب ربجلا ديرملا ىلع بحي هنأ ىلع اوعمجأو
 ةعرس قيرط ىف هيلد بحجمو : اولاق ء يقر هديفي ال انيوملاو رسلا ركذ

 نيدنجلا نيب ىتلا سفنلا نم ةرسلا قوف نم هللا الإ هلإ ال دعصي نأ متفلا

 , ةدعملاو ردصلا ,ظع نيب نئاكلا ىمحللا باقلاب هللا الإ هلإ ال لصويو

 . هيف ىوذعملا بلقلا روضح عم رسيالا بناجلا ىلإ هسأر ليو

 هنطب ىف قاتف هل ىرشي نأ ًافوخخ قفرب ركذلا ىف ربجلا نوكيو : اولاق
 هل] ال : ىف نحللا نم ركاذلا رذحللو اولاق « ةياكلاب هرج لطعتيف
 ةزمهلا ققحتو ءةجاحلا ردقب ىنلا مال ىلع دميف نآرقلا نم امنإف : هللا الإ
 آدم اهدسب ىتلا ماللا ىلع ديو « الصأ الع دمي الو اهدعب ةروسكملا
 ةزمهلاب قطني مث « ةيلكلاب دم ريغب ةحوتفم اهدعب ءاهلاب قطنيو ٠ ًايعببط
 مال ىلع دمي الو « أضيأ ”دم ريغب ةففنع ةروسكم ءانثتسالا فرح نم
 فرح ىلع فقيو « ماللا ىلع دميف ةلالجلاب قطني مث أدم اهدعب فلالا



 دس ا سس

 ءالا فرح ىلع دملا بانئتجا ىغيذي كلذكو ١ فقو نإ نوكسلاب ءاملا

 نم ءاهلاب قطنلا اذكو نآرقلل فيرحت كلذو فلأ هنم دلوتيف ء هلإ نم

 . وأو أهنم اثني ى هدو لم ةموهضم : ةل اللا |

 : كدع هْلْلأ ىضر قارعغ نب له قل دس حبش نو مهره نا لع قدس لاق

 ةيدمخلا ةدسأأ عابنأو 0 مورأاو م جدأ ءأ رفق هت لوخأ لق 53 ندللا الهو ل

 . بواطملا وه فئسلاو

 رك ذلأ بادآ نع هورك ذ أهو : هللأ همحر ىمجعلا فسوي ىديس لاقو

 هيلع دري ام عم وبفرايتخالا بولسملا امأ « راتخلا ىعاولا ركاذلا ىف هلع

 وه وأ “« هللا ء هللا ء هللا ء هللا : هتاسل ىلع ىرجي دقف ؛ رارساللا نم

 وأ 1 11 وأ اع اع اع وأ هآ] هآ هأ وأ ال ال ال وأ ( وه ره
 همهم

 ميلستلا كلذ لردع هبدأو 1 طيس وأ فرد يعل تروص وأ أه أه أه وأ

 بادالا هذهو اولاق ءلوقت ريغ نم نوكسلا هيدأن دراولا ىغقنا اذإف دراولل

 . ملعأ هللاو + كلذ نم ءىث همزاي الف هبلقب رك اذلا امأ ؛ ناسللاب ركاذلا مرات

 نوكس دعب تلد نأ « اًلوأق ركذلا دعب ىلا بادأ ةالثلا امأو

 رمعيف دراو هيلع دري هلعلف ركذلا دراول ًابقرُتم هيلق عم رضحيو عدشختو

 نيثالمث ةدم ةضايرلاو ةدهاجلا هرشمعت امم ركأ « ةظدللا كلت ىف هدوجو

 ىذالا لمحت دراو وأ . آدهاز ريصيف دهزلا دراو هيلع درو ام رف « ةلس

 . ًافئاغ ريسصيف هللا نم فوخلا دراو وأ ءأآر اص ريصتق ناحلا ن

 1 اذ

 دبعلا راضحتسا : اهدحأ بادآ ةتكسلا هذطو ١ : ىلارغلا مامإلا لاق

 داما ع : اهنامث ءىلاعت هللا ىدي نيب هنأو «هيلع عاطم ىلاعت هللا نأ

 : اهئلاث , ةرأفلا ءايطصا دنع ةرطا لاك ؛ ةرعش هنم كرحتي ال ثيح
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 بادآلا هذهو : لاق بلقلا لع : هللا هللا : ىنعم مارجأو اهلك رطاوخلا

 ظ . ابب الإ ةبقارملا ركاذلل رمش ال

 سافنأ ةعبس ىلإ سافنأ ةثالث ردقب ًارارم هسفن مذي نأ : ىتاثلا

 كل ددح عطقت و . هنريصت روتنف هملاوع عييت 2 دراولا رودب ئح ٠ رك أو

 ىلع عمجملاك اذهو ٠ بجحلا هنع فشكتو « ناطيشلاو سفنلا رطاوخ

 ةقرح ثروب ركذلا نإف ركذلا بيقع درابلا ءاملا هبرش عنم : ثلاثلا
 , ركذلا نم مظعالا بولطملا وه ىذلا روكذملا ىلإ ًاتوشو ًاناجيهو
 , بادآ ةثالثلا هذه ىلع ركاذلا صرحيلف ةرارحلا كلت ىطي ءاملا برشو
 . ملعأ هللاو اهب ربظت از ركذلا ةجينن نإف

 , ةصاخ ةرمو ةماع ةرع نيقلتلل نأ لعأف , نيّؤاتلا ةرث ناد امأو

 ريصيف موقلا ةلسلس ىف نيقلتلاب لوخدلا ةماعلا ةرفلاف ءلاجر امهنم لكلو
 رئاس هعم كرحت سأ ىف كرحت اذإف , ديدحلا ةلسلسلا قلح نم ةقلح هنأك
 دحاو. هنأك « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو هني ىلو لك نلف « ةلسلسلا
 ةلاصقنملا ةقاحلا مح ةمكح نإف 4 نقلس 0: نه فالخ , ةلساسلا قاح نم

 . دحأب هطابترا مدعل دحأ هعم كرحتي ال همهدي ىمأ ىف كرحت اذإ

 نيقلت محد : لوقب هنع ىلاعت هللا ىضر قصرملا ىلع ىديس تعمسو
 « رطملاب اير رظتني ةسبأي ضرأ ىف سرغت ىتلا ةاونلا مسح ديرءلل خيشلا
 اهبرش ةدش ىلإ عجار « اهقرو جورخو اهفالعناو اهدادمتساو اهدا 7
 : تاينالا ىلاعت قحالو رذبلا خيشللف مييشلا سرغ ىلإ 92 ىرلأ بسح « هتفخو
 دب ىلع ةرلا جورخ ناكو ٠ تامو ديرملا ف ًاسرغ خيش سرغ امبرو
 ىلع ركذلا ىناعم ىلاوت مدع وأ ديرملا ةمه فعضل امإ « هدعب رخآ خيش
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 ىلع رطملا ىلاوتك نيقلتلا دعب ركاذلا ىلاوت نإ : اولاق مهنإف ءهناسلو هبلق

 . جاتنإلاو حتتفلاب عرسإ هنال كلذو : اهسرغ دعب ةاونلا

 احابص ركذلا سلجم ءارقفلا عم يضحي نأ نيقلتلا دعب ديرملا ىنكي ال هنأ ملعف

 ءركذلا كلذ ةرم كح نإف نامزلا اذه ىف نيديرملا بلاغ هيلع م طقف ءاسمو

 لاحت عم ؛ هرخآ ءام ةرطقو راهنلا لوأ ءام ةرطق ةاونلا ىلع رطقي نك

 لصي مل امر لب ةاونلا ضرأ ىوري ال كلذ لثمو ءامهنيب حيرلاو سمشلا
 هيلع معتفي ىلو تام امرو « هحتف نمز لوطيق « ةوارط هنم ةاونلا ىلإ
 : هسمفن ىف ولو لاقو « هنيقلت ىلع خيشلا ديرملا اذه مال اعرو « ءىشب

 نأ هنع باغو «ةدئاف هب ىل لصحب مل هناآل نيقلتلا اذهب ةجاح ىل ناك ام

 لامعالاو ء ركذلا ةرثك ديرملا ىلعو « ةاونلا سرغ وه امإ خيشلا ةفيظو

 اذه مذ « ميبشلا ىلإ ال هللا ىلإ كلذف ديرملا ستف أطبأ نإ مث « ةيضرملا

 افاج ناك نإف « دانزلا هيف مدقي ىذلا نطقلا 8 ةمهطا دراملا ديرملا

 . مهفاف راثلا ررث نم هيف لزن سدق لك ىنط الإو سبقلا هيف قاع

 هياع بجاولاف بدأ ءوس وأ ةيصعم هنم لصحو ديرما نقلت اذإ 5

 جرخي نيقاتلا ذإ هباقو هدسج ةنيدم نم ناطيشلا جرخيل نيقلتلا ةداعإ

 . هلخدب بداللا ءوسو « ناطسفلا

 بدأ ءوس ف عقو اذإ ديرملا يح ٠ : لوقي ىوانشلا دمحم ىديس انعمسو

 الف « ةرذعلا عبط ىلإ تلاحتساو تباذو تسوس اذإ ةبحلا مك « نيقلتلا دعب

 فاتت لد « ةرغلا نع الضف «قرو جورخ الو تابنإ كلذ دعب اهنم ىجري

 اذه ىديرم ىف رثك دق مالا اذهو . ةيلكلاب خيشلا اهرزي ىتلا ةبحلا كلت

 الن ًاداسجأ اوراصو عفنلا اومدعف هخيش ىلع نيقاتلا ددجي دحأ مهنم امو نامزلا

 . مظعلا ىلعلا هلل, الإ ةوق الو لوح الف 2 ةدنسم بسشخ مينأك حاورأ

 لوخدلا دعب كولسلا نيتات وه ىذلا ةصاخلا نيقلتلا ةرمث امأو
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 ديرملا ىلع غرفيو ىلاعت هللا ىلإ هجوتي خبشلا نأ : هتروصف موقلا ةلسلس ىف

 ةسعيرشلا مولع نم هل مسق ام عيمج « هللا الإ هلإ ال : لق : هل هلوق نم
 ةعيرشلا بتك نم باتك ةعلاطم ىلإ نيقلتلا اذه دعب جاتحي الف ةربطملا

 : لوقي هنع هللا ىضر دينجلا مساقلا ونأ خيشلا ناك دقو ء تومي ىتح

 مولع نم هدنع ناك أم عيمج 2 غرفأ هللا همحر ىرسلا ىخيش ىننقل امل

 قاخلل ىلاعت قحلا لعجو لع ءامسلا نم لزن ام : لوقي ناكو « ةعبرشلا
 نم جاتحي : لوقي ناكو « ابيصنو أظح هيف ىل لعجو الإ « اليبس هيلإ
 2 نركب نأ نيديرملا داشرإو ركذلا نيقلتو دورعلا لخال ردصتي

 ظ « ًايعرش ًانازيم ةكرح لك ىف هل نآل ةعيرشلا لع ىف

 طرشب وه سيل سماللا اذه نأ نامزلا اذه ىف نيخيشمتملا نم لاق نمو

 قيرطلا ح اشأ تدسل دق : هل انلق « هيلع ردقي ال وه هنوكل نيقلتلا ىف

 لوةيف قدح ريغب ةخيشلل زرب نم ريك هيف مّقي اذهو « لبجلا ىلإ فلسلا نم

 نأ افوخ . طرشي سيل اذه : تاماقملا نم ماقم ىف ىف هأر طرش لك نع

 ردقن ال سالا اذه : لاقل ًابدأتم ناك هنأ ولو سانلا نيب هسفن مضفي

 . نوةداصلا هيلع جرد ا « هيلإ هلصويل هل دلبب ًاخيش هل بلطي مث هيلع

 ثحلا ىف درو ام ضعبو هتيفيكك ناسو ركذلا دئاوف ناد امأو

 ركاذلا نآل رصحنت ال ركذلا دئاوف نأ . هللا كمححر لعاف . هيلع

 دحأ ملعي الف ء ةطساو هبر نيبو هنيب هيف ىري ال ىلاعت هللا سيلج ريصي
 ةرضح اهنال . ركذ الك رارسالاو مولعلا نم ىلاعت قحلا هفحتي ام ردق

 هيي رضح هنأ ىعدا نمل لاقيق ء ددم ريغب اهقرافيو دحأ اهلع دري ال
 : لاق نإف ساجلا اذه ىف كاطعأو كفدأ اذام : هبر عم هركذ ىف
 ًائيش ذختاف . ًائيث هعم رضحت مل رخآلا تنأو:هل اناق ؟ ًائيش ىناطعأ ام
 : هل انلق اشيش هل ذختي مل نإف « روضحلا نع كل ةعناملا عناوملا كذع ليزي



 ملص #4 سس

 كرتت ال ١ : يملا بحاص لاق كلذكو ءروضح ريغب ولو ركذلا نم شكأ

 هركذ دوجو نع كنتلفغ نال , هيف ىلاعت هللا عم كروضح مدعل ركذلا

 دوجو عم ركذ نم كحعفري نأ ىسعف « هركذ دوجو ىف كتلفغ نم دشأ

 نمو © روطح دوجو معم ركذ ىلإ « ةظقي دوجو عم ركذ ىلإ ةلفغ

 ؛« روكذملا ىوس امع « ةبيغ معه ركذ ىلإ ء« روض+ دوجو عم ركذ

 . « نيزعب هللا ىلع كلذ امو

 سيئأو « ديخلا بذاجو ٠ بيغلا حاتفم ركذلا نأ ىلع موقلا عمجأو

 مل ولو « ةلهغلا عم ولو « هكرت ىغيأي الف « ةيالولا روشلمو « شحوتسملا

 ىف ةيافك كلذ نأكل تقوب تقوتي ال هنأ الإ ركذلا فرش نم نك

 : اولاق « مهب ونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي نذلا » : : ىلاعت لاق هقر :

 باغ اذإو ٠ هبحاص تاتش عماج وهو . ركذلا متف نم عرسأ مث امو

 نأ ىتح « روكذملا مسأ بح ركاذلا مور جزتمأ « ركاذلا ىلع ركذلا

 : بتكو ضرآلا ىلع مدلا رطقن رجح هسأر ىلع عقو نيركاذلا ضعب

 . , هللا هللأ و

 , ةلفغلا ةقحو قاذ نم الإ ركذلا سنأ دحي ال هنأ ىخأ اي ملعاو

 : ةيحوأ عبس نم فاخي الو . ةشحو الو ًانأ دجي الق قرغتسملا امأف

 ًائيش كيل دروناف ء ركذلا ةدئاف نم هيلع كانت ام رنكذ دمسيو

 ناخيشلا ىورف . ليلدلا لع عالطالاب ىوقي بلقلا نال هلضف نم

 اهعفرأو ؛ ككيلم دنع اهاكزأو مكلابعأ ري مكن الأ, : ًاعرفمم اهريغو

 نم مكل ريخو ٠ كد بذا قامنل] نم مك ريو ٠ مكناج رد 2

 : لاق « ىلب : اولاق « ,كقانعأ اوبر ضيو .نيئاعأ اويرطتف 2 اوقات نأ

 ظ . « هللا ركذ

 ىدع نظ كاع نأ و : لجو نع هللأ لوش : ًاعوفرم ناخيشلا ىورو



 مسع جم دس

 قركذ اذإ ىديع عم انأ» ةياور ىفو « ىنركذ اذإ هعم انأو « ىف
 ظ . « هأتفش 5 تكرحت و

 هيلع تقراف مالك رخآآ ١» : لوقي هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ناكو

 : ىلاعت هللا ىلإ بحأ لامعالا ىأ : تلق نأ ٠ لسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . هللا ركذ نم بطر كناسلو تومي نأ» : لاق

 ركذ بواقلا ةلاقص نأو « ةلاقص ءىث لكل نأ ١ ًاعوفرم ميحصلا ىفو
 داهجلا الو : اولا هللا ركذ نم هللا باذع نم ىجحنأ ءىش نمامو « هللا
 .٠ , عطقني قرح هةقيسلا باري نأ الو : لاق ؟ هللا لميس ق

 ايندلا ىف موق هللا نركذيل » : ًاعوفرم هحصص ىف نابح نبا ىورو

 : ًاعوقرم ناخخيشلا ىورو « ىلعلا تاجردلا هللا مهلخدي ةدهمملا شرفلا ىلع
 ىورو « تيملاو ىحلا ليم « هللا ركذي ال ىذلاو هللا رك ذب ىذلا لثم د

 مظعأ نيدهاجما ىأ . هللا لوسر اي : لاق الجر نأ ١ ىناربطلاو دمحأ مامإلا
 , ةقدصلاو جحلاو ةاكرلاو ةالصلا ركذ مث « هلل ًاركذ ممركأ :لاقأ رجأ
 ع اركذ هلل مركأ : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو كلذ 03
 لاذ , ريخ لك نوركاذلا بهذ .؛ صفح ابأ اي . رمعل ركب وبأ : لاقف
 . « لجأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ت*رم ةعاس ىلع الإ ةنجلا لهأ رسحتي سيل » ًاعوفرم ىناربطلا ىورو
 رك ذي مل نم » : ًاعوفم ًاضيأ قاربطلا ىورو ءابف هللا اوركذي مل مب
 ىلاعت هللا ىسن نم ١ بهاوملا وبأ خيشلا لاقو « ناميإلا نم ءىرب دقف هللا
 كنإ مدآ نبا اي : لجو زرع هللا لوقي » قاربطلا ثيدح « هب رفك دقف

 . , ىترفك ىتيسن اذإو « ىتركش ىتركذ اذإ
 2 كارشإلاو هللا لهجلا ةلفغ نآس لع قاطي نايسنلا اذهو : لاق
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 اهيأف :ليق نإف ٠ مومذم هقيرطو ٠ قحلا نع ضارعإلا ةلفغ نايسن للعو
 عفنأ ًادرفنم ركذلا : باوجلاف ؟ ةعامج وأ ٠ ًادرفنم ركذلا . مفنأ

 : تلق نإف « هل ةولخ ال نم عفنأ « ةعامج ركذلاو « ةولخلا بامصال

 نمل عفنأ ًاربج ركذلا : باوجلاف ؟ رس وأ ًاربج ركذلا عفنأ امأف

 هيلع تبلغ نمل-عفنأ أرس ركذلاو « ةيادبلا باححأ نم ةوسقلا هيلع تيلغ

 لضفأ ركذلا ىلع عامتجالا لبف : تلق نإف ء كواسلا باحصأ نم ةيعبلا

 ؛ هلوسرو هللا هين بحتسم وه : انلق ؟ مهضعب همعزب ا ةعدب وه مأ

 هنوسلاجيو « هللا ركذ ىلع نوعمتجمي موق ةدابع نم لضفأ ةدابع ىأو

 ؟ لضفأ ركذلا ىلع عاتجالا نأ ىلع ليلدلا اه : تلق نإف ٠ مهرك ذب

 ًاعوقرم ىذمرتلاو مأسم هاور ام « كلذ ىلع ليلدلا نم نأ : باوجلاف

 ؛ ةمحرلا مهتيشغو « ةكئالملا مهتفح الإ ىلاعت هللا نوركذي موق دعقي الد

 . « هدنع نميف هللا مهركذو « ةنيكسلا مهلع تلزنو

 نوسمتلي « قيرطلا ف نوفوطي ةكتالم هلل نأ ١» ًاعوفرم ىراخبلا ىورو

 اويله : اودانت «٠ لجو رع هللا نوركذي ًاموق اودجو اذإف ركذلا لهأ

 . ثيدحلا «ايندلا ءامس ىلإ مهتحنجأب مموفحيف : لاق ٠ مكتجأح ىلإ

 اوءعمتجا موق نس أم , ًاعوفم نييبوح دائسإب كد ماهإلا ىوررو

 دائم مهادات الإ ؛ ههججو الإ كل ذب نوديرب ال 2«( لجو زرع هللا نورك ذب

 . « تانسح يكتائيس تلد دق ؛ يكل ًاروفغم اوموق نأ : ءامسلا نم

 نورك ذي اوعمتجا موق نم ام ١» : ًاعوفرم نسح دانسإب ىذمرتلا ىورو

 : ءايسلا نم دانم ممادان الإ ء ههجو الإ كلذب نوديرب ال ؛« لجو زرع هللا

 لوسر اي ةئجلا ضاير امو : اولاق . اوعتراف ةنئجلا ضايرب متررم اذإ

 . « رك ذلا قلح : لاق ؟ هللا
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 ملعيس ٠» لجو زع هللا لوقي « ًاعوفرم هحرمص ىف نايح نبا ىورو

 ؟ هللا لوسر اي مركلا لهأ نم : ليقف « مركلا لهأ نم عما لهأ

 . « نونجم اولوقي ىتح هللا ركذاف ء دجاسملا ف ركذلا سلاجم لهأ : لاق

 ىلاعت هللا نورك ذي موق عم دعقأ نال » : ًاعوذمم دواأد نأ ىورو

 نم ةعبرأ قتعأ نأ نم ىلإ هبحأ . سمشلا ماطت .ىتح دغلا ةالص نم

 رصعلا ةالص نم ىلاعت هللا نورك ذي موق عم دءنَأ نالو ٠ ليعاسإ دلو

 . «ةعبرأ قتعأ نأ نم ىلإ هبحأ ٠ سمشلا برغت نأ ىلإ

 دإو نم ةيقر لك نال ليعامسأ داب ةيقرلا صيصختو : انؤايلع لاق

 داتساب دمحأ مامإلا ىورو : باقرلا رئاس نم ةبقر رثع ىثئاب ليعامإ

 . هللا لوسر اي تلق م١ : لاق صاعلا نب وربيع نب هللا ديع نع « نسح

 خيشلا لاق « ةنجلا ركذلا سلاج ةميئغ : لاق ؟ ركذلا سلام ةمينغ ام

 . صاللا ةجردي قدام هلاثمأو ثيدحلا اذهو : مالسلا ديع نب ندلا نع

 ري هيلع دعو وأ هلجال هلعاف حدم وأ ٠ عراشلا هحدم لعف لك نال

 باميلا نيب ددرت هنع هللا ىضر هنكل .هب رومأم وبف « لجآ وأ لجاع

 ٠ ةريدكا كلإ ذ ُْق ثيداحاللاو 4 بدنلاو

 َْق ةعاتج ىلاعت هلل ركذ با.حةسأ لع : ًافاخو ًافاس ءالعلا عمجأو

 ىلع رك ذلاب مهركذ شوش نأ الإ م ريكس 50 نمد 2 أهريغو دج اسملا

 . هعفلا بتك ف ررقم وه أمم ء كلذ ود وأ « ءىراق وأ لصم وأ مان

 , ةعامجا ركذو « هدحو ناسنإلا ركذ « ىلازغلا مامالا هبش دقو

 , ةعامج نينذؤملا تاوصأ نأ يكف , : لاق « ةعاملا ناذآو درفنملا ناذآب
 ةعاملا ركذ كللذك . دحاو نذؤم توص نم رثكأ ءاوطلا مرج عطقت



 هجوو « هقيفر عامس باوثو هسفن باوث دحاو لكداف باوثلا ثيحح نم
 ىلاعت قحلا نوك « ةفيثكلا بجحلا عفر ىف ًاريثأت رثكأ ةعامج ركذلا نوك

 ةوققب الإ رسكتي ال ريبكلا رجحلا نأ مولعمو ٠ ةراجحلاب براقلا هبش
 صخخشلا ةرق نم دشأ ةعامجلا ةوق نآل . دحاو بلق ىلع نيعمتجم ةعاج
 اولدتساو « ةمات ةوش نوكب نأ « ركذلا ىف اوطرتشا انه نمو « دحاولا
 «ةوسق دشأ وأ ةراجحلاك ىبف كلذ دعب نم مبواق تسق مث , ىلاعت هلوقب
 عمج ىف رثؤي ال ركذلا كلذك 2 ةوقب الإ سكش ال رجحلا نأ اكف

 . ةوقب الإ هبحاص بلق تاتش

 ؟ ءّىأ لوسر دمتم ةدايز وأ ءهللا الإ هلإ ال ركذ لضفأ امأ ليق نإف
 نود « هللا الإ هل] ال ركذ . نيكلاسلا ركذ ىف لضفالا : باوجلاف
 اذإف ٠ مهولقب ىلاعت هللا عم ةيعجلا مل لصحم ىتح ٠ هلل لوسر دمحع

 . لضفأ كلذ عم هللا لوسر دمحم ركذف . تاصح

 رمعلا ىف كك رارقإلاو ٠ رارقإ هللا لوسر دمحم نأ كلذ نايبو
 . سوفالا بجحل ءالجلا ةرثك ديحوتلا راركت نم دوصقملاو ءةدحاو ةرم

 هلإ ال لق » هللا لوسر لوقل لاثتما ء هللا الإ هلإ ال ديعلا لوق نأ لع

 ىلع تاياورلا ضح ىف رصتقا اذهلو « هتلاسر تابثإ نيع وه « هللا الإ

 هلإ ال اولوقي يح سانلا لئاقأ نأ ترمأ : لاقف هللا الإ لإ ال لوق
 ؛ مالسإلا قحب الإ ملاومأو مهءامد ىنم اومصع دف اهولاق اذإف هللا الإ

 . « هللا ىلع مهباسحو

 . ةداهثلا هذه نمضتل هللا لوسر ًادمحم نأو ةياورلا هذه ىف لقب لف

 ركذلا لاضفأ امأت ليق نإف « ةلاسرلاب ملسو هيلع هللا ىلص هل ةدابشلا

 لضفأ ركذلا : باوجلاف ؛ ةوالتو ركذ هنأ ثيح نم ؟ نآأر لا ةوالت وأ



 دل ع مس

 : ىلاعت هللا ةمظع فرع ىنذلا « لماكلل لضفأ نآرقلا ةوالتو « ديرملل

 ناك تكالذ تو نإف تقوي عراشلا هد ملام نآأرقلاو رك ذلاب اندارهو

 . لضفأ ابعضوم ىف ةوالتلاو « هعضوم ىف لضفأ ركذلا

 نآرقلا نوكي ةرات » ؛ لوقي مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ناكو
 ءايلعلا فاتخا ١» : لوقي ناكو ٠ء لضفأ ركذلا نوكي ةراثتو « لضفأ

 بهذف : هللا الإ هلإ ال وأ : هللا هللا هللا : ديعلا لوق « لضفأ اعأ ىف
 روبمج بهذو « ءىدتسلا لضفأ ةلالجلا ركذ نأ ىلإ ةيفوصلا نم موق

 « ىهتنملاو ءىدتيملل لضفأ هللا الإ هلإ ال نأ ىلإ ٠ ءارقفلاو نيثدحماو ةيفوصلا

 هللا هللا لوقو « ىدتبملا ركذ « هللا الإ هلإ ال نأ ىلإ موق بهذو

 . هجو ةئثالثلا بهاذملا نم لكلو ىبتملا ركذ « طقف

 نبدلا ءايض ظفاحلا نع انيورق ديرملل ةقرخلا مهسابلإب موقلا دنس امأو
 ىطويسلا ندلأ ل الو خيشلا رصعلا لظفاحو 6« ىدبم نب ظفاحلاو ىسدقملا

 ناكو « امم اال ةقرخلا ناسبلي اناك ىنرقلا اسيوأو ىرصبلا نسحلا نأ

 هللأ ىكر بلاط ىنأ نب لع باي نم ةقرلا سمل هنأب 2 ىرصمنلا نسمحلا

 كدي نهو ؛ باطخلا ن رم كب نم اهسدل هنأ ربل نىرقلا سوأو ع هلدع

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دي نم اهاسيل امهو . بلاط ىنأ نب ىلع
 رمأي « مالسلا هيلع ليربج دي نم اهسبل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو

 . لجو زع هلر نم

 سبل دكس ةو ىف نعطي لزي مل نيثدحلا ضعب نأ ىخأ اي ملعأو
 نيدلا لاللوس خيشلا ءاج ىتح « رصع لك ىف اهدنس لاصتاأ ثسح نم ةقرخلا

 , اهدكس قيرط ظافحلا نم ةعامج ًاعبت محصف هللا همحر ىطويسلا
 دلس هناس هام مك 2 هنع هللا ىضر ىلع نه ىرصنلا نسحلا عامسو
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 هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا حن خيسارلا لماكلا خيشلا نأ ىتح « مونلا نيقات
 فاسلا لعفب كرتلا بيسب اذه» :لوقيو 7 ةقرلا سدلب ناك « هنع
 تاحوتفلا نم نيرشعلاو سماخلا بابلا ف ركذو ءاليلد كلذ ف دجأ مو
 تنك امو ةمفوصلا اهلعفي ىلا ةقرخلا سابلب لوقأ ال تنكد هصن ام

 دجوي ال اذهلو : لاق . ريغ ال بداللاو ةبحصلا الإ ةقرخلا فرعأ
 رضخلا تيأر امل نكللو « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب الصتم اهسابلإ
 , تقولا كلذ نم اهب تلق « ءايلوألا اهسلي ةكمب مالسلاو ةالصلا هيلع
 كالذكو « كلذ دعب سانلل اهتسيلأاو , دوسالا رجحلا هاجت هدب نم اهتسيلف

 اهسابلإ ىف رسلاو : لاق ؛ عئاقولا ضعب ىف مالسلا هباع ىسيع دي نم اهتسبل

 عزتي « هيلع هلاح ةباغ تقو ىف خيشلاو ًاريقف لمك نأ دارأ اذإ خيشلا نأ

 ىرسيف « هتلمكت ديرب ىذلا ديرملل هسبليو الملا هيلع ىذلا بوثلا كالذ

 سابللا وه اذهف «. كاذ ذإ قالخالا ىف هلاح لمكيف لاحلا كللذ هيف
 . كلملا نم ةعللاك , نيفراعلا نيب فورعملا

 , ريغ ال كريتلاو هبشتلا باب نم كلذ امنإف لاح ريغب ابسبلأ نم امأو

 : قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ

 نيديرألا سيلي نم ىلع بج » هللا همحر سايعلا ونأ ىسرملا خيشلا ركذ

 : ةياور ذئنيح اهمال اهلإ هدنس لاجر نيعي نأ كولسلا قيرط نم ةقرألا

 بحي الف ةّييملإلا تابذجلا بامصأ امأو « اهدنس لاجر نييعت بحي ةياورلاو
 مهحتفو « هللا نم ةياده اهمال ةقرخلا ديرملا اوسبلأ نإ مبخاشم نييعت مماع

 ةكرامملا ةقرخلا تسل دقف كلذ تيلع اذإ ءهيف ةطساو ال ةّدنملا نيع نم

 هجو هاجت نوفدملا ىراصنالا ايركز مالسإلا شيش انالومو انديس نم

 ةيذعلا ىل ىخرأو ىناشوملا نيدلا جبن مج : خيشلا كايش ف « ىعفاشلا مامإلا

 ىديس دي نه ابسبل وهو « ةياعستو ةرشع عبرأ ةنس مرحملا ىف كلذو

0) 
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 ىديس دي نم اهسنل وهو « ىربكلا ةلحلا/ نوفدملا ىرمغلا دمحم ميشلا

 نم اهسيل وهو « ىرتسألا نسح ىديس دي نم اهسسل وهو , دهازلا دمحأ

 دومخ خش ىد يس دي نم اهسسل وهو . ىمجعلا فسوب ىديس دي

 اهسيل وهو ؛ ىربطتلا دمصلا دبع خيشلا دي نم اهسبل وهو « قاهفصألا

 خييشلا دي نم ابسلل وهو 2 شوغرب نب ىلع نيدلا بيجب خيشلا دب نم

 ؛ ىدروربسلا بيجنلا ىلإ هع دي نم اهسبل وهو ؛ ىدروربسلا نيدلا بابش

 هيبأ دي نم ابسيل وهو « نيدلا هبجو ىضاقلا هّيع دي نم ابسبل وهو

 وهو « ىرونيدلا دمحأ خيشلا ديب نم ابسبل وهو . ةيومعب ريبشلا دمج
 ؛ دادجلا رفعج ىأ دي نم ابسيل وهو « دينجلا مساقلا ىأ دي نم ابسبل

 قيقش دي نم اهسبل وهو . ىرخطصاللاو رمع ىنأ دب نم ابسبل وهو

 ىسوم دب نم أبسنل وهو ٠ هدأ ن مهاأربإ دب نم اهسيل وهو 2 ىخلبلا

 دب نم اهسبل وهو . قرقلا سيوأ نم ابسبل وهو « ىعارلا ديزي نبا
 ٍلسو هيلع هللا لص ىبنلا امههرمأ نيح ؛ بلاط ىلأ نب ىلعو باطخلا نب رم

 . هب عاتجالاب

 هللا لوسر دب نم امهنع هلا ىضر ىلع مامإلا وربع مامإلا ابسبلو
 دي نم اهسبل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ملسو هيلع هللا ىلص
 لج قحلا نم ابسبل مالسلا هيلع ليريجو « مالكلا لوأ سم اك ٠ ليربج
 هللا دمع ىنأ ديرلت ىصوقلا ندرلا دبع شيشلا ةلاسر ىف هتيأر ؟ . العو

 هلأ ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لصتملا هدئسب ىورو « "ىثرقلا

 رمح قورخ هيف اذإف ليربج هحتفف رون نم ًاقودنص ءارسإلا ةليآ ىأر

 نوكمت ء قرخ هذه : لاقف ؟ اذه ام ليربج اي لاقف ء دوسو رضخو
 ' نيملاعلا بر هلل داو. ه ريغ كلذ دجأ و : ىهجناأ كتتمأ صاوخل

 : لوقنف باتكلا باوبأ ىف عرشنلو ةمدقملا تبتن]



 مع جإ] دس

 لوألا بايلا
 ديرألأ بادأ

 َْق خايشاألا هلاق ام ركاذو هسقن ق دب رملأ بادأ نم ةذين رك اذ 2

 : قيفوتلا هللابو لوقأت . كلذ

 ةرابع ىف اهطبضو اهرصح رسعي ديرملا بادآ عيمج نأ ىخأ اي ملعإ

 نأ ىلع كلذ نم ًاحلاص ًافرط كل ركذن نكلو « ليصفتلا هجو لع

 ىلاعت هللا نإف « ريغ ال هيف نماكوه ام ديرملل يرختسي هنأ خيشلا ةفيظو

 هرهأ اث ؛ ماذملاو دماحنا نم ابحاصب قاعتي ام عيمج حور لكى ثس دق

 هيطع ءىش خينشلا عم سيلو 2« هور ىف نماك وهو الإ هنع هاهن وأ هجم هش

 نماكلا ةاونلا مكح « هرمأ ءادتبا ىف ديرملا كح نإف . هنع ًاجراخ ديربلل

 .اهف بذكلا وأ قيرطلا ىف قدصلا نع ةرابع انه ىه ىتلا ةلخنلا اف

 هناريج عيمج ىلع فرشل ىّتح ترعأو هق دص ةر تعرفت ًاقداص ناك نإف

 ناك دارأ ول هنأ ىتح « ماعلاو ضصاخلل هحالصو ههدص ربظيو « اهب

 تعرفت قيرطلل هةمع ىف ايذاك ديرملا ناك نإو ' ردقب ال مهنع هحالص

 نلوعفتلابو هممأق] وأ هدل لهأ عيمج ىلإ رشتلل لس 4 اتم نم نولكأيو

 هم.لقإو هدلبو هنأريج عيمج ىلع فرشت ىتح هقافنو هيصنو هبذك ةرجش

 ةروصب رهاظتي نأ دارأ ول ىتح « هؤايرو هقافنو هبذك مى ربظي و

 حضتفيو «.هاوعد بذكت ةليذرلا هلاعنأ نآل :« كلذ لع ردقي ال قداصلا

 ٌقيرط ىلع هيذك ىلع هل ةيوقع ماوعلا هقفب هقحات ىتح ع. قيرطلا هضفرتو

 ؛ء هم أملس مث قدصلا نم ةحئار ىلاعت هللا هاطعأ اب رو 0 لجو رع هللا



 مسا وول سل

 هسيف قب امو « ءارقفلا قيرط نع بلس نالف : هيف مهلك سانلا لاقذ

 سيليو « ةرعش هل ىنريو ةبذع هل ىخري ريصيفق « اهلهأ حياور نم ةحتار
 داكي ال بداألا نم ًانايرع هنورب سانلاو ءارقفلا سالح لحتيو «فروصلا

 سائلا نم دحأ ىلع قم هميلس

 ىلاعت هللا لهأ قيرط بلاط ىف قدصلا ىلع ىخأ اي كرمأ نباف

 كلذ تيلع اذإ «كاده ىلوتي هللاو ٠ لوط لع ولو قيرطلا كضفر الإو

 هي خسيسشلا ةحم ىف قدصي نأ ديرملا نأش نم : قيفوتلا هللابو ل رقأف

 مزال نمو ةيلظملا ىلايللا ىف جاجحلا ليلادك بيغلا ىف هب كولسلا ىف هليلد
 عطقناو هان هليلد فلاخ نمو « ةقلاخملا ةبحلا مدع مزال نمو ؛ ةعاطلا ةبحنا
 . كلهو هريس

 هذ رت الو فراص هنع هفرصب ال نأ خيشلا ةّحع ىف قدصلا كحبو

 هناوخإو خيشلا ةسحم ىف قدصلا مهضعلا ى عدأ دقو . فااتلا»و فوسلا

 كلذ عاشو قح ريغب هورجي ولو فراص مهنع هفرصيال هنأو قيرطلا ىف

 ءارقفلا سوءر ىلع دشنأو موي ماقف ماعلاو صاخلا نيب

 تيضرو ىلرس بنذ ريغ ىلع ةليلو موي لك نودع ول

 ساجو شوشتف ؟ ! بذكت : نيديرلا قاذح نم صخش هل لاقف
 فيك : هل اولاقو هبذك ىلع ءارقفلا عمجأف ٠ ههجو ىف كلذ رثأ ربظو
 اذإو ؟ ! بذكت كال سائلا ضءعب لوق نم ردكتتو ؟ تلق اه لوقت

 ىلع ةلملو موي لك بيذعتلا لمتحت فيكف ةدحاو ةاطقث لمتحت ال تنك

 00. هذدك فرتعاو ىعدملا رفختساف ؟! بسنذ ريغ

 نمو (؛ كاده ىلوش هللاو ريوس لك لت خيشلا ةح ىف ىخأ اي قدصأف



 مح هه#1 شل

 ةرهاظلا بونذلا رئاس نم بوتي ىتح خيش دهع ىف لخدي ال نأ هنأش

 « كلذ وحنو .ء دقحلاو . دسحلاو « رخلا برشو « ةبسغلاك « ةنطاملاو

 ةرضح نإف « لاملو ضرعلا ىف موصخلا رئاس ىضطري نأ هل ىغبني هنأ اي

 ًانطاب بونذلا رئاس نم ربطتي مم نمو « لجو رع هللا ةرضح ىه قيرطلا

 هندب ىفو ةالصلا لخد نم ركح همك . اهوخد هل حصي ال « ًارهاظو

 ةلطاب هتالص نإف ءاملا ابصي مل دعبل وأ اهنع قعي ال ء ةساجن هسوملم وأ

 هللا لهأ قيرط ىف هب نيس ردقي ال ءايلوألا ريكأ نم هخيش ناك ولو

 . كالذ لبق هربط نأ الإ ةوطخ

 هيلعو ديرملا ىلع دهعلا نودخأيف سائلا بلاغ هلفغأ دق بالا اذهو

 « ضرعلاو لاملا ىف دايعلا قوقح نع الضف « ةنطابلاو ةرهاظلا بونذلا

 هللا همحر ضاوخلا ىلع ىديس تعمسو « قيرطلا ىف جاتن هل حمصي الف

 نم دحأل مصير ال كف . ةنجلا لوخدك ىلاعت هللا لهأ قيرط و : لوشي

 كلذكسف « حيحصلا ىف درو اك «٠ ىدأل قح هيلعو اهوخد ةنجلا لهأ

 .٠ ىهتلا « لجو زرع هللا قيرط لوخد

 ًادومح ناك ام ىلإ عئارشلا ىف ًامومذم ناك امع عوجرلا ةبوتلا طباض مث

 ناسنإ هيلع دمحم ام ناك امير هنإف 2 هتلئرم بسحم بئات لك « هيف

 « نيبرقملا تائيس راربالا تائسح » باب نم ؛ رغآ ناسنإ هنم رىفختسا

 ؛« تاو بشلا لكأو « تافلاخلا باكترا ىلع أرصم ناك نم نأ ملعاف

 مش ضرالاو ءامسلا نيب 5 قيرطلا نيدو هئي.ق « تامرحملا ةمزالمو

 ىف قدصلا تعدأ امرف « ةيذاكلا ىواعدلا اهئأش نم سفنلا نأ قم ال

 ىف قدصلاب هل هخبش ةدابشب الإ كلذ ىف لبقي الف « ةيذاك ىهو ةيوتلا

 دوهش نع لفغ الك بوتي ماقم ىلإ لصي ىّتح « هبوتلا ىف هاعدا ماقم لك

 ء نيدبالا سبأ ىلاعت هلل مظعتلا تاماقم ىف قري مث « نيع ةفرط هير



 بنس 89 سب

 ةباغ !دهو 3 رار الو : مام لع مظعتلا ُْف فق ال نيرهأدلا رضهدو

 . ةءوتلا ىف هولاق ام

 نم مث ظ تاهوركملا م . راغصلا مل ظ رئايكلا نع هب ووتلا ىهف

 ًآدودعم راص هنأ ةيؤر نم مث 2 تائسحلا ةبور 2 م 2 لواللا فالخ

 نأك دقو « أدنأ أيهم مماطصي الف هسفنل ةدهاجملا ةمزالم هنأش نمو

 نيز « ةدهاجملاب هرهاظ نيز نم ه :لوقي هللا همحر قاقدلا ىلع وبأ خيشلا
 قيرطلا نم مشي ال هتيادب ىف هسفن دها< مل نمو « ةدهاشملاب هنطاب هلل
 طعي مل اذإ ديعلا نأ ىلاعت هللا لهأ قيرط صئاصخ نم نال « ةحئار

 . امضءعب قيرطلا هطعت ال هلك قيرطلا

 - ءىثب هيلع متفي هلأ نظ نم ١ : لوقي هللا همحر ىبرغملا نامثع بأ ناكو
 قاقدلا "لع ربأ ناكو .لاحللا مار دقف . ةدهاجم ريغب قيرطلا هذه نم

 . ء ةسلج هتيابن ىف هل نكي مل ةموق هتيادب ىف هل نكي مل نم ١ : لوقي
 نأ « ءايشأ ةثالث ىلع موقلا قيرط تينب : لوقي رارعلا نسحلا ناكو

 ملكتي الو « ةيلغلا دنع الإ ماني الو « ةقافلا دنع الإ اهديرم لكأي ال

 : لوقي هللا هحر هدأ نب ىهاربإ ىديس ناكو « ةيعرشلا ةرورضلا دنع الإ
 ةدهاجلا : لاصخ تس هيف نوع ىتح نيحلاصلا ةجرد لجرلا لاني الو
 . اهرابدأب حرفلاو « ايندلا نم للقتلا ةبعو روسلاو « اهل لذلاو سفنلل
 نارزيلا نابض هسفن برضي « هللا همحر ىليشلا ناكو . لمآلا رصقو
 ًاريثك ناكو ٠ رجفلا لبق اهلك ةمرحهلا تينف اير ىتح مونلا هءاج اذإ

 هيدي برضي ام ًاريثك ناكو « مونلا هدصخخأي ال ىتح ململاب لحتكي ام



 : لوقي ناكو « هسفن هب برضي ًائيش دحي مل اذإ « طئاحلا ىف هيلجرو

 ٠ « هتبكرو الإ م ىبشت ىلاه أم

 نم ابنال اهبابرأ ىلع ضارتعالا دحال ىغبني ال روماألا هذهو تاق

 فخأ ملآألا ةدش لاهتحا نوري مبف ٠ مدنع نيتدسفملا فخأ باكترا باب

 ريغ هيلع ام سكع « هريغ وأ موني هللا نع ةلفغلا لاهمتحا نم مهللع

 ملعأ هللاو

 ةيعرش ةجاحل وأ ةرورضب الإ تكسي الو ملكتي ال نأ هنأش نمو

 ناكرأ دحأ نم مالكلا ةلق اودع دقو « ةلمج وغلا مالكلا باب دسو

 اذإو تكساف مالكلا كبعأ اذإ ١ : لوقي ثراحلا نب رشب ناكو ةضاررلا

 تافص راهظإو ؛ سفنلا ظح مالكلا ىف نإف ٠ ملكتف توكسلا كدعأ

 ْ ءا٠ن6 سدملا

 60 رجحلا ًاريثك عضي « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ مامإلا ناك دقو

 ليقو , رجحلا, ركذت ًاوغل ملكتي نأ دارأ املك ناكف ؛ همالك لقي ىتح هيف ىف

 : ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر لاقو « ةنس ا|ذك هيف ىف رجحلا عضو هنأ

 هلل دحلاو « مهتلساأ دئاصح الإ مبهوجو ىلع رانلا ىف سائلا بكي لهو

 ناكرأ مظعم وهو « ىعرشلا هقيرطب عوجلا ةرثك هنأش نمو . نيملاعلا بر

 اولعج هللا لهأ كلذك , ةفرع جحلا .ظعم لعج عراشلا نأ كف « قيرطلا

 .٠ قيرطلا وه عوجلا

 )١( ريغصلا ىصحلا ديرب .



 دل هنا

 قيرطلا ناكرأ

 ةلقو « رهسلاو ٠ ةلزعلاو « عوجلا : ءايشأ ةسرأ قيرطلا ناكرأو
 نم ناعوجلا ذ] ٠ ةيصاخلاب ةثالثلا ناكرالا .هعبن ديرملا عاج اذإو ٠ مالكلا

 ؛ اودشنأو سانلا نع ةلزعلا بحنو « هربس رثكبو « همالك لقي نأ هنأش

 لادبالا نم هيف انتاداس هناكرأ تمسق ةيالولا .ثمإل

 ىلاغلا هيزنلا رهسلاو عوجلاو آماد لازتعاو تمس نسب ام

 باب ساسأ امن] ١ : لوقي ىلاعت هلا همر. ”ىريشقلا مساقلا ونأ ناكر

 ءهب الإ ملا لصحت :ةمكحلا عيباني اودحي مل مسهالا عوجلا قيرطلا

 لكأ ىلإ اولصو ىتح ًائيشف ًائيش لكلا ليلقت ىف نوجردتي اوناك دقو
 ؛ ةمديز ىأ ةزول وأ ةرمت ىلإ لصو مهضعبو « ةليلو موي لك ةدحاو ةمقل

 ةلكأ رسبشأ ةتس لك لكأي « ىلاعت هللا همحر. ىبرغملا نايثع وبأ ناكو

 هللا نأ انغلب دقو ١ : ةيكملا تاحوتفلا ىف نيدلا ىح نيشلا لاق ٠ ©90ةدحاو
 ىف انكسأف ؟ انأ نف : هل تلاقف ؟ انأ نم : امل لاق سفنلا قلخ امل ىلاعت
 ..ءىبر تنأ تلاقف ؟ انأ نم : اه لاق مث « ةنس فالآ ةعبرأ عوجلا رح

 ء امون رشع ةسمخ دع الإ لكأب ل ىربستلا هللا دبع نب لوس نأكو

 رطفي ناكو ٠ لاوش لاله ىري ىتح لكأي ال ناضمر لخد اذإ ناكو
 .: لوشيو موصلا ف لاصولا نم جب رخيل لصق ءاملا لع ناضمر نم ةلمل 03

 )١( نيكلاسال ًاماع اجهل سيلو « نييناحورلا نيدهاجملا نم ةوفصلا ماقم اذه .



 هع ه7

 عبشلا ف لمجو « ةمكحلاو للعلا عوجلا ىف لعج ايندلا هللا قاخ امو

 . فعض عيش اذإو «ىوق عاج اذإ ىلاعت هللا همحر ناكو « ةيصعملاو لهجلا

 حاتفمو ٠ عبشلا ايندلا حاتفم ١ : لوقي ىتارادلا ناملس وبأ ناكو

 , ران عبشلا ١ : لوقي ذاعم نب ىحت ناكو , احلابعأ ىنعي « عوجلا ةرخآلا

 قرح ىّتح هران ءؤطني الو قارحإلا هنم دلوتي « بطحلا لثم ةوبشلاو

 لك ىف لكأي نأ دارأ نم ١» : لوقي هللا دبع نب لبس ناكو « ابحاص

 : لوقي هللا همححر رائيد نب كلام ناكو ع ًافلعم هل نيلف ء نيت موب

 فلسلا ليواقأو 1 هتوهش ربقيلف هلظ نم ناطسشلا رفي نأ دارأ نم ه

 . لعأ هللاو ةريثك كلذ ق

 هناوخ]و هئايلوأ عمو ىلاعت هللا عم ماودلا ىلع بدالا ةقناعم هنأش نمو

 : لوقي هللا همحر قاقدلا ىلع وبأ ناكو ء بدأ ءوس ىف طق هسفن اسي الف

 بدالاب الإ هير ةرضح ىلإ لصي الو ةنجلا ىلإ هتدابعي دبعلا لصي ه
 نيعبسب هبر نع بوجحم وهف هتعاط ىف بدآلا عاري مل نمو « ةدابعلا ىف
 رادج وأ ةدخم. نم طق ءىش ىلإ دنتس ال هللا همحر ناكو « باجح

 نب هللا ديع ناكو ٠ بدالا ءوس نم كلذ نإ » : لوقيو ةرورضل الإ

 ءديحوت الو « نامبإ الو « هل ةعيرش الف هل بدأ ال نم ١ :لوقي الجلا

 ىحتسي ىت> ًايدأ ديرألا نوكي ال ١ :لوقي ءاطع نبأ ناكو 2 الماك ىأ

 ىزيرحلا ناكو « راهنت وأ ليل ىف هيدي نيب هلجر دم نأ ىلاعت هللا نم
 : لوش ناكو عة نيرشع ذنم ةواخلا ىف ىلجر تدم ام ». : لوقي

 دري ملو « لقاع لكل ىلوأ سمأ لك ىف ىلاعت هللا عم ىعرشلا بداآلا د

 .. سالا كلذ نيع ىف بدالا كلذ نيعب ميرصتلا عرشلا ىف

 ضارب بدأ ريغل ايندلا ُك ولم رش اع نم نأ اذإ 0 لوقي ناكو



 ؟ « همراحم ىلع ىرتجيو ىلاعت قحلا عم هيدأ ءىسي نم فيكنف لتقلل هسفن

 طاسبلا ىلع بداللا ءاسأ نف درطلل بجوم بداللا كرت ١ : لوقب ناكو

 « "باودلا ةسايس ىلإ در « بابلا ىلع بداللا ءاسأ نمو بالا ىلإ در"

 كلام مامإلا ىل لاق ١ : لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا ناكو
 نمحرلا دبع ناكو « ًاقيقد كيدأو احلم كيلع لذجا دمحم اي : هللا هجر

 ؛ ةنس نيرشع هللا همحر اكلام مامإلا تءحمح م : لوي هللا همحر مساقلا نا

 ىنياف ٠ « للعلا م اعث ىف ناتتسو ؛ بدالا ملعت قف ةلس رشع ةين امت ابنه نأكف

 « ابدأ ابلك نيرشعلا تلمج

 عقي ال نأ هللا ةرضح لهأ ةمالع نم » : لوقي ىلاعت هللا همحر ليشلا ناكو

 ىف وأ رسلا ىف ىلاعت قلا تادراوف « ًاطاسبتا ولو بدأ ءوس ىف مدحأ

 « فوخو لالجو تبسو بدأ ةرضوع ىلاعت قهلا ةرضح نإف ةينالعلا

 ةرضحلا ىف ثكم الو نأ ردق ول لب ةسناجملا مدعل طاسبنإلا اهساني الف
 مدسعل كلذو ٠ روهدلاو مايألا رم ىلع ةبيه الإ دادزي الف « حوت رمع

 ىطعي ال ريدج وبف ديعلا ىلع درو لحت لكف « ىلاعت قملا تايلجت راركت
 .« مهفاف ةبياو بدالا الإ ةرضحلا كلت بحاص

 تقولل بدأتي مل نم ١ : لوقي هللا همر ىرونلا نيسحلا وبأ ناكو

 صخرت نم » : لوي هللا همحر ىرصملا نوثئلا وذ ناكو , تقم وبف

 هللا همحر ىوائشلا دمحم ىديس ناكو « ءاج ثيح نم عجر بدالا 9

 همكدحو « ةوقنلا ديدبجلا مكح قيرطلا ىف هلوخد دنع ديرملا مكح» :

 وهف لغز جر ىذلا فصنلا مكح كالذ دعب بدأ ءوس ىف عقود دنع

 . لعأ ىلاعت هللاو « دحأ هلبقي الو هب ىري



 بع ق8 د

 كسفن رذحإ

 ممجأ دقو « هاوهت امف طق اهقفاوي الف هسفن ىوه ةفلاخع هنأش نمو

 هسفن نانع قلطأ نمو « هسفن ةفلاخم ديرملا لام سأر نأ ىلع خايشالا

 مل نم ١» : لوقي هللا همحر صفح وبأ ناكو « ابكلمأ دقف « هاوبت امف

 اهرب ملو « اهتاوبش عيمج ىف ابفلاخ ملو . تالاحلا ماود ىلع هسفن مهتي

 ناكو «. تالاحلا رثئاس ىف روذعم وهف « تاقوالا رئاس ىف اههوركم ىلإ

 ةقفاوم كبر نيبو كنيب باجح ىلعأ » : لوي قانسبطلا ركب وبأ
 هتدابع ىلع هللا نم ًاضظوع بلط نم ١» : لوقي ءاطع نبا ناكو « كسفن

 ةوهش دبع لكأ ام ١ : لوقي نابيش نبأ ناكو «٠ تقماو درطلا قحتسا

 ةلكأ ىهتشأ « ةئس نيرشع تثكم دقلو : لاق « هلر دوبث نع بجح الإ

 ناطاسلا ناوعأ ىنذخأف تجرخو اهتلكأ, ىنأ م ؛ ابلكأ ىل قف قفتي ملف سدع

 ىنوبرضق . سمالاب ناطاسلا ةعامج عم را رارج رسك اذه : اولاقو

 تحنص اذام : لاقف ىنرغملا ناهنع ونأ ىذاتسأ لع كرم سم م ؛ ةيشخ ةئام

 هوقلطأ : خيشلا لاقف ؟ ! ةوبش تلكأ : تاقف ؟ اذه كل عقو ىتح

 « اناجي هللا ءاش نإ توجن : ىل لاقو « قرقلطأف

 ةنس نيعبرأ نم ربكأ ١» : ىل لوش هللا همحر ىطقسلا م ناكو

 : لوش ناكو . كلذ اهمعطأ مف سبد ىف ةررج سغأ ن أ ىنيلاطت ىسفن و

 ىلاعت هللا ىحوأو ١ ابتوم ىلاعت هللا هافك ٠ ةوبهش كرت ىف قدص نم

 . تاوبشلا لكأ «كموق رذنأو رذح دواداي و : مالسلا هيلع دواد ىلإ

 ةياور فو « ىنع ةبوجحم اوقع ايندلا تاوبشب ةقلعتملا بواقلا نإف



 مس الاول سس

 نأ ىتعاط ىلع هاوه رثآ اذإ ىدبع عناص انأ ام نوهأ نأ دواد اي ه

 . < قاجانم ذيذل همرحأ

 ديغي نأ ىوهلا عايتا نم ٠» :لوقي هللا همحر صاوخلا مهاربإ ناكو

 دصقلا اذه بحاص دادرب الف باّقع نم ًافوخ وأ باو” بلطا هرر ديعلا

 هللا لوقي ةيهإلا بتكلا ضعب ىفو « ارايدأ الإ نامزلا روم ىلع

 نكأ ملأ قلخأ مل ول . ران وأ ةنجل قدبع نم لظأ نمو ١ : لجو رع
 9؟ ؟« عاطأ نآلل الهأ

 , فيصلا ىلايل لثم ىف ليللا مايق ىلع مونلا راثيإ ىوهلا عابتا نمو تلق
 هللا ودع وبف هللا بحي ال نمو « لجو زع هللا ةبع مدع لع ليلد كلذو

 نم بذك دواد اي ١» : مالسلا هيلع دواد ىلإ ىحوأ دق ىلاعت هللا نال
 نم ماني نم نأ ىلع قحلا ديشف « ىنع مان ليللا هنج اذإف ىتبع ىعدا

 . هتصحم ىف بذاك هنأ, ةرلغ ريغ



 ةقداصلا ةءوتلا ليلد

 قدص ةمالع نم » : لوقي هنع هللا ىضر مهدأ نب مهاربإ ناكو

 , اهردق ردقي ال ةذل اهدعب هبلق ىف دحب نأ بنئذ نع ةيوتلا ىف دمعلا

 بنذلا ىلإ عجري هلعلو «ابكرت ىف بذاك وف اهدعب ةذل هبلق ىف دحب مل نف

 . « بيرق نع

 ؛ ابطورشو قيرطلا ناكرأب لالخإلا مدع ىلع مزالي نأ هنأش نمو
 ناكرأ نأ مدس دقو ؛ قابلا هعبت طرش وأ اهم نكر مدهنأ ىّثمو

 هذه ىلع داز امو ءربسلاو « تمصلا « ةلزعلا ٠ عوجلا : ةعبرأ قيرطلا

 ؛ لوصولا مرح لوصأاللا عيض نه : اولاقو ؛ عباوتلا نم وبف ةعبرالا

 . كالذ معاف



 لا

 6 هخيش ديرملا راتخم ٠ و

 ؛ ةميرشلا مولع نم علضت دق خيشل الإ ذتتي ال نأ هنأش نمو

 دمح خيشلا انخبش قريخأ دقو 2 هريغ ىلع عاتجالا نع هيفكيل كلذو

 ىدارم ١» : ىورسلا دمت ىديس هخيشل ًاموي لاق هنأ « هللا همحر ىوانشلا
 تنك اذإ دم اي : لاقو ههجو ىف خيشلا سبعف ؟ نالف خبشلا روزأ نأ

 ترز ام « مويلا كلذ نف : لاق !؟ كلل ًاخيش ىتذخما فيكف كيفكأ ال

 خيش ةدبع ىف لخدو رودقملا هيلع ىرج نم نأ لصف , تام ىتح هريغ
 وه ا 2 هريغب عاتتجالا ىف هيلع جرح الف ةعيرشلا مولع نم علضتي مل
 ىريشقلا مساقلا ىلأ مالك لمحت كلذ ىلعو ٠ نامزلا اذه خياشم رثكأ لاح

 ريغ دحأ بهذم ىلإ بستني نأ ديرملا لبع حبقيو ١ : هلوق ىف هللا همحر
 ىف رحبت دق خيش لع لومح نيقيب هنإف ءاطقف هخيش دلقي لب « هخيش

 . هيلع بجاو كلذ لب هريغ ىلإ باستنالا ديرملا ىلع حبقي الف ةعيرشلا مولع



 مد ا سل

 هيف قوصلا

 ةلأسم ىف فقوت اذإ هردق ةلالج عم لينح نب دمحأ مامإلا ناك دقو
 ةلأسمللا هذه ىف لوقت ام ١ : هلع هللا ىضر ىدادغبلا ةزمح ىنأل لوقي
 , ةيفوصلا خياشا ةبقنم كلذ قكو « هدمثعا هل لاق امهمث «:؟ ىفوص اي

 مساقلا ىأ لضف فريعي ناك هنأ يرش نب دمحأ ىضاقلا نع انغلل كالذكو

 هنم مبفأ مل ىنإ ١» : همالك نع لّدس اذإ لوقبو هتقلح ىف ساحجيو دينجلا

 . « لطبم ةلوصب تسيل مالكلا ةلوص نكلو « ايش

 نأ تيلع ول : لوي هللا همحر دينا مساقلا ونأ خيرمشلا ناك دقو

 ةيفوصلا ىديأب ىذلا ملعلا اذه نم فرشأ ءامسلا ميدأ تحت آءلع ىلاعت هل

 هللا لعمجو ءامسلا نم ىلع لزن ام ١» : لوقي ناكو « هيلإ تيعسل

 مساقلا وبأ ناكو « ابيصنو أظح هيف ىل لعجو الإ اليبس هيلإ قلخلل ىلاعت
 ًادحأ نأ ىلع مهلك قيرطلا خايشأ جرد دق ١ : لوقي هللا همحر ىريهتقلا

 هلوصوو ةعيرشلا مولع ىف هرحبت دعب الإ قيرطلل طق ردصتي مل مهم

 ديرم بسقنا امو ٠ لالدتسالا نع هب ىنغتس ىذلا فشكلا ماقم ىلإ

 موقلا ميجح نإف « مهماقع هلبجل الإ مهنود مولعلا هيلع أرقو مديغ ىلإ

 رصع ىف دحأ مهم نكي ملو , فشكلاب اهديأتل مهريغ ججح نم ربظأ

 2, هتراشاب نولمعيو هل نوعضاوتي نامزلا كلذ ءالعو الإ راصعالا نم

 ةيفوصلا نم ءابلعلا دوهش الواو « دئادشلا ىف مه.رك حيرفت هنم نوباطيو
 انطسب دقو ,. سكملاب مالا ناكل , مهلع مهماقم واع نذوت ًارومأ

 ] . ملعأ هللاو ىريكلا ةيفوصلا دعاوق ىف كلذ ىلع مالكلا



 همس غ4

 ؟ ؟ معيش نم رثك أ ذختي نأ ديرملل له

 نيخيش طق هل لعجم الف ءدحاو خيش الإ هل نوكي ال نأ هنأش نمو

 نيدلا حي خيشلا رك ذ دقو . صلاخلا ديحوتلا ىلع موقلا قيرط ىنبم نال
 : هصن ام ةيكملا تاحوتفلا نم ةئامو نيناعلاو دحالا بابلا ىف

 كلذ .نآلل ًادحاو اشيش الإ هل ذختي نأ ديره زوجب ال هنأ لعإ د

 كف « نيخيش دي ىلع سلفأ طق ًاديرم انيأر امو « قيرطلا ىف هل نوعأ
 ةأرما الو ؛ نيلوسر نيب فلكملا الو نيحلإ نيب ملاعلا دوجو نكي مل هنأ

 ديرم ىف هلك اذه ء . نيخيش نيب نوكي ال ديرملا كالذكف ٠ نيجوز نيب

 خيبلاب كل رتم ومف ديقتي نم امأو « قيرطلا هواس دصقب ميش ديقت

 . دحأب عامتجالا نم عنمب ال كلذ لثف .. طقف

 نيخيش ةيحص ىلشأ نم ١» : لوقي هلا همحر ىصرملا ىلع ىديس ناك دقو

 للص هللا لوسر ةيحم بناج « هبلق ةيشاح ىف قيقحلا هخيش لءجيلف ٠ رثك [ف

 هتمأ حصن ىف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع بئان هنال ؛ سو هيلع هللا
 : لوش هنع هللا ىطر ىاطسلا ديزي وبأ ناك دقو 2, ىدهلا قرط ىلإ ] مداشرإو

 « ناطيشلا هخيش كرشملاو ؛ قيرطلا ف كرشم وبق دحاو ذاتسأ هل نكي مل نم »

 ردقي ال ناسنإلا ناك امتإ ١ : لوقي هنع هللا ىضر قاقدلا ىلع وبأ ناكو

 بيغ وأ « بيغلا ىف كولس قيرط ابنال خيش ريغب موقلا قيرط كواس ىلع
 اهرمشب دحأ عفتني ال سراغ ريغ نم اهسفنب تتبن اذإ ةرجشلاو ٠ بيغلا

 نيلسرملا ديس ىلإ ىبخأ اي رظناو « أدبأ رمثت ال ابر لب تقروأ ولو
 ىف ىلاعت هللا نيبو هنيب ةطساو مالسلا هيلع ليربج ناك فيك قالطإلا ىلع
 . هنع ديرما ىتختسي ال بجاو خيشلا ذاختا نأ فرعت ىحولا



 مل ةةقاشل
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 مث < سفنب ًاسفن ىحيش نع قيرط تذخأ دّقلو د : ديزي وبأ لاق

 مل ام] , نيعباتلا عباتو نيعباتلاو ةباحصلا نم اصلا فاسلا نأ ىنخي ال

 اوجاتحاو ضارماللا تربك الو 3 مك ءاسإ نم ىلإ جاتحي ا لماع مهتم

 . كلذ ملءاف « قيرطلا هيلع لوطتو

 ناك نم نإف ةيويندلا قئالعلا فذح هلام سأر لعحجي نأ هنأش نمو
 . ءارو ىلإ هرجت ةقالعلا كلت نآل « سلفي نأ "لقف ةيويند ةقالع هل
 نيذلا « ءوسلا ناوخإ نع هلدعب بئاتلا طرش نهد : اولاق انه نمو

 هرج امر مهنم برقلا نآل ء اهنم بوتي نأ لبق ىصاعملا ىف هباحضأ اوناك

 . , هنم بات ناك ام لعف ىلإ عوجرلا ىلإ

 نوكي نأ ديرملا ىلع بجي ١ : لوقي هللا همحر ىريشقلا مامإلا ناكو

 نم هديب امع جورخلا اهمظعأ نمو « لغاوشلا نم بلقلا غارف ىف ًامئاد هلمع

 كسب نأ هل سيلف « هفعضل ةماقتسالا قيرط نع هب ليمي هنآل «ء لاملا

 اوريسي نأ نع خويشلا رحمأ دقو : لاق ؛ قيرطلا ىف هلاك دعب الإ لاما
 ىلإ هب اواصي مو رمعلا ىنفي أمر فيعض هل مهريسف ( ةقالع هعمو ديرع

 . هديرب ىذلا لالا مانقم



 مل 45

 قيرطلا حاتفم نيدلا ىف هقفلا

 ©0قيرطلا لخدا لاعت مث الوأ كتيد ىف هقفت ديرملل اولاق انه نمو

 الثم ركذ ساجم ىف عرش امبرف ٠ قيرطلا ريغ ىلإ هتافتلا لقيل كلذو
 , لادجلا ةرثكو « ةبلطلا عم روضحلاو « هتعلاطم ىلإ هوعدي هسرد راصف

 ىلاعت هلل ةبقاراا ماود نم « قيرطلا ىف دوصقملا ىنعلا نع قرش كلذو

 ىنيمو 2« سفنلا ظوظح اهلخدي مولعلا قئاقد بلاغ نأ ىلع 2« هدو

 ظ . ملعأ هللاو سفنلا ةفلاخغ ىلع اهلك قيرطلا

 رهاظت وأ هاعدا ماقم لك ىف هلاح نم دهاش هل نوكي نأ هنأش نمو
 دهزلا ىعدا نإو : رارفصالا ىلإ ليم هنول ناك هلل ةبحلا ىعدا نإف هل

 ىلإ الئام همسج ناك عوجلا ىعدا نإو ٠ رارشاللا ًايناجم ناك « ايندلا ىف

 ةيرت ىف ءارقفلا نم عمج ىف انك دقو ١ : ىدمحالا فيرشلا لاق ؛ راضإلا

 :« رفصأ هنولو « رمضم انيلع ليقأ دق باش اذإو « نيحلاصلا روزن اسنبلا

 : هآر امل ءارقفلا دشنم دشنأف « حالصلا متاوا هيلعو

 نينأ موبجنلا سد رعت لبيع هل (مسم لاو م ىضم قوفشلا نم

 6 كانه ناك نم لك قوش كرخ قلفناف آدوبع هديب ببريضو باشلأ ماصف

 ' ةفاثكو دولا همزال ةدهاجماو عوجلا ناعي مل ©0ريقف لك نأ ملعف

 فوصتلا نأل « ىنيردلا ىلعلاب ةطاحإلا أامئاد مهيدي ىلع ةيفوصلا ةيبرتلا لاجر طرتشا )١(
 ههقفي ًاريخ هب هللا درب نم » ملسو هياع هللا ىلص لاق دقو ناقرتفي ال نانيرق ملعلاو
 , « نيدلا ىف

 . وصلا ةفص لمعتستو . هناحبس هللا ىلإ ريقفلا اهب دارب. : ريقف ةلك (؟)



 من "ا سس

 : هباجح طظاخل هرجأوز نم ءى شل ظءعت داك ا نأ رقلا عم ولو باجحلا

 ٠١ لعأ هللأو

 طوحالاب ذخألا

 ىلإ ءالعلا فالخ نم جرخو هنيد ىف طوحالاب نشأي نأ هنأش نمو

 بهاذملا عيمج ىلع ةحيمح هتادابم عوقو ىلع ةردابم « نكمأ ام مهقافو
 تارورضلا بادكأو ءافعضلل تلءج امنإ ةعيرشلا صخر نإف « اهرثكأ وأ

 : مئازعلاب مهسوفن ةذخاؤم الإ لغش مهلا سيف موقلا امأو « لاغشالاو

 دقف ةعيرشلا صخر ىلإ ةقيقحلا جرد نع ريقفلا طا اذإ : اولاق كلذاو

 نوكت ىتلا هلاوحأ قخي نأ هنأش نمو ء هضقنو ىلاعت هللا عم هدهع خسف

 هدحو ىلاعت هللا ةاعارم ماقم ىف خسري ىتح « نكمأ ام. ىلاعت هللا نيبو هنيب

 : ًاماقم قداصلا ريقفلا نم ذخأي دحأ داكي الف « هقلخ نم دحأ نود

 دمع ىديس ىلع ريقث درو دقو ( هنايتك ةدش نم الاح هل فرعي الو

 ه5 هيالب نيد دشناو ىبيب رشلا

 نأ نم د١ لوش راصو دشلملا كلذ لع صضقو ماقو ميشا ماصف

 » 3 كالذ تملع

 قحلل ظحالم ريغ ديرملا نكي مل نإ هنأ لع قيرطلا لهأ عمجأ دقو

 ديرم لك نأ ىلع أضيأ اوعمجأو « ءىش هنم ءىحب ال هلامعأ ىلع ثعابلا ىف

 نأ ايس ال هب عوطققم وبف هتالاك ىلع سانلا علثطي نأ روبظلا ”ةبحأ

 . ةيلكلاب كلبي هنإف هن نوكربتي سائلا راص



 ل 5مل

 هنأو ٠ قيرطلا ىف دئادشلا لمحت لع هسفن نطوب نأ هنأش نمو

 تاقافلاو ٠ مالالاو ماقسالا هتباصأ اذإ اهريغ ىلإ اهنع فرصي ال

 آدبأ تارورضلاو تاقافلا موجم دنع صخري ال هنأو , ةقحالتملا اءالبلاو

 موقلا قيرط لخد اذإ هنم قاخلا ةرفن ديرملل لسصح ام ًاريثكو

 تنك : هل لوقيو ناطيشلا هيتأيف روزلاو ناتهلاب هضرع لع نوطلستيو

 ٠ سانلا نم ةحار ىف تنأو كل ةئس مو « قيرطلا هذه بلط نع ًاينغ

 كلذ خسفيق ؟ كيبسب م ىف نوءّقشب الو ( ريخض الإ | كنوركذي الو

 حملصي ريصي الق ٠ قيزملا هل لصحيف « قيرطلا نع عجريو هدهع ديرملا

 نحن اب قلاب لزارتي الو قيرطلا ىلع ديرملا تءثيلف . اهريغل الو قيرطلا

 1 لعأ هللاو ناطيشلا نم كلذ نإف أمف

 خيشلا ةمزالم

 هنولخ نو نأ ىلع دهاج نإو همزالي نأ خيش هل نآك نإ هنأش نمو

 , هتداعس ىلع ليلد كلذف جرخ الك هيلع هرصب عقيل خيشلا باب هاجت

 عقو 5 « ةدهاجما نع هتنغأ ًازيربإ ًابهذ تارظنلا نم ةراظن هتريص امي رف

 نم ًادنحأ دجب ملف ةولخلا نم أموب جرخ هنأ « ىمجعلا فسوب ىديسا

 . دجسملا باب ىلع بلك ىلع هرصب عقوف ءهيلع هرصب عي ءارقثفلا

 ,؟! ىثم ثيح هعم ىثع تراصو رصم ىف بالكلا عيمج هيلإ تداقناف

 . بالكلل اهريغو رقللا نورذني سأنلا راصو .«؟ ! فقو ثيح هعم فقتو

 بالكلا هنع تقرفتف سنا : هل لاقو بلكلا كلذ ءارو خينلا لسرأف

 . هب ىدتقي ًامامإ راصل ىدآ ىلع تعقو ةرظنلا كلت نأ ول ١ :لاقو هتقول



 هل 4

 ديرملل رفسلا نإف قيرطلا هلبقت نأ لبق رفاسي ال نأ هل ىغبفيو : اولات
 ديرعب هللا دارأ اذإ ١ : لوقي هللا همحر ىريشقلا مامإلا ناكو « لئاق 7

 هب دارأ اذإو هتادهاج قيرط هيلع مادأو هتدارإ عضوم ىف هتبث آريخ

 : ًاضيأ لوقي ناكو «هنع ايندلاب هلخشأو ةبوتلا لبق هتلاح ىلإ هدر ارش

 ارش ديعب هللا دارأ اذإو ٠ خيشلا ةبتع ىلع فوكعلا ىف ييخلا لك ريخلا

 ىف هرمأ ةياغو « هير رومأ ىف نكمتي نأ ليق « ةيبرغ حواطم ىف هتّنش

 عضاوم ةدابز وأ ايف برلطملا بادآلا نع ةيلاغ اهاصح باجح هتحاس

 لثف «ةيبرتلاب مهنم دحأب ديقتي نأ ريغ نم خايشأ ءاقل وأ ابل] لحرب

 ىلإ هيقري دري مل ىلاعت هللا "نآل قيرطلا مسأرم ىلع ىثملا فلكي ال اذه

 ىلع هعباس خيش ةمدخ ىلع هديقل كلذ هل دارأ ول ذإ لاجرلا تاماقم

 'ك لعأ هللاو هركملاو طساملا ىف ةعاطلاو عم سلا

 سفنلا ة+لاعم

 هباق نع ةلفغلا قنو هقالخأ ة+لاعمو هرطاوخ ةدياكم هنأش نمو

 ديرملا لوعي الق « ةالصلاو نآرقلا ةوالت ةرثكل امإ « ركذلا ةموادع

 امأو ٠ ةالصلا كلذكو . لاكلا درو وه امنإ نآرقلا نال هلع قداصلا

 هعنمت ىتلا تافصلا نع هتطابو هرهاظ فيظنت ىف مئادلا هلمع امنإف ديرملا

 بجملاو ريكلاو سفئلا زعو بضغلاك لجو نع هللا ةرضح لوخد نم

 هل حلصي كانهف تافصلا هذه نم ديرملا ربطت اذإف « كالذ رحنو دسحلاو

 ةالصلا ىف هيدي نيد فوقولاو : العو لج قحلا ةسلاجمو نآرقلا ةوالت

 . حلاصلا فلسلا هيلع جرد ام اذه . اهريغو



 هس ة//ه سنن

 بلقلا ءالج هللا كذ

 ىلف جويشلا رجم دق ١ : لوقي هللا همحر قصرملا ىلع ىديس تعمس

 لجو زرع هللا ركذ ةموادم نم هبلق ءالج ىف عرسأ ًءاود ديربلل اودحب

 نه رك اذلا ريبغ مح و اصخلاب ءىدصملا ساحتلا ىلحي نأ رك اذلا 86

 الجلا ىف ايعاس ناك نإو وبف « نوباصلاب ساحنلا ىل نك تادايعلا رئاس

 ةلك ىف ريع ىديس دشنأ دقو نمز لوط ىلإ كلذ جاتحي نكسل نوراصلاب

 مزع هل "ل نم مزعلا قيرطل ام ىدتمف ىادنلا قالخأ بددبت

 ةيواز ىف امقم ناك اذإ : هنأش نمو . لعأ هللاو لاق ام رخآ ىلإ

 هيلإ ىنأ نم لك نع حفصلاو لاهتحالا هلام سأر لمي نأ قوس وأ

 ممريغو قوسلا وأ ةيوازلا لهأ نم هلبقتسي ام لك قلتيو « سفن ةبيطب هوركع

 ىلع ريصي, مل نإف «كلذ نم لزنأ ال ربصلابف عطتس .مل نإف ملستلاو ىضرلا

 . موقلا قيرط كريو ةماعلا ىلإ جرخيلف قيرطلل ماصي ال ناوخإلا ءافج

 مقي ال ديزي وبأ ناك : لوقي هللا همحر قصرملا ىلع ىديس تعمسو

 هسفن ضوريل هنورقتحو هنوذؤيو هيف هيلع سانلا ركش عض وم ىف الإ

 ىف ناك كلذ لعلو « مهتطلاخغ نم بره الك هوركشو هومظع املكو كلذب
 . هنع هللأ ىصر هتيادب

 روج اهم خويشلا نم هدلب 2 هن بدأتي ًادحأ دو ١ اذإ هنأش نهو



 هبل ناك ولو نامزلا كالذ ف نيديرملا داشرإل بوصتنم وه نم ىلإ هدلن نم

 ةأرمأ وأ كس بدع ًايلثبم نك نإ أيس ل سك أو ةئس ة راسه هنيبو

 لك نإف ةطرولا كلت نم هصلخيل ًامزج رفسأأ هيلع" بجي هناف ع هاج وأ

 . بجأو وبف بجاولا ىلإ هب لصوتي ام

 ؟؟ لوآلا هخبش ةافو دعب رخآ اخيش هل ديرملا ذختي له

 د ًانخيش هل ذختي نأ هش تام اذإ هيلع بجاولا نمو

 امالو أل رارق ال قيرطلا نإف ؛« لوآلا خب بشلا هب هانر أم ىلع ةدايز

 هل نذأ دق هخيش ناكو ىوانشلا دمع خيشلا ىخيش خيش ىو رسلا ده خيشلا

 لاقو هيلع نقلتو ىصرألا ىلع ىديمب عمتجا مهنيقلتو نيديرملا داشرإ ىف

 : ىلع ىدبس هل

 : لاقذ « نيقات ىلإ ج امن الف لاجرلا غلبم تغلب دق هللا دمحم تنأو

 ناك نم ةلمجج نم 3 عم ذاتسأ الب ةدحاو ةعاس ثكمأ نأ هحأ جا

 رخآلا تنأ نقلت ىدلو ان ٠ : ىل لاق مث داشرإلا ىف ىل نذأو هلع نقلت

 « تلعفف « ىلع ىديس ةذمالت ةلمج نم كانإو أ نوكسل كحخيش خيش ىلع

 الف نيقداصلا ريغ امأ قزرطلا ىف نيقداصلا نم الإ عشب ال مالا اذهو

 كلذو دحأ ىلع اونقلت نأ مهخ ويش نم ممل نذاإلا دعب مهسوفن معمسل

 مهشغ ميخيش نأ ىلع ليلد لوأ نم رهو نالذخلا تامالع رسكأ نم

 سفن هل نوكي ال هل نذإلا حمص ىذلا ريقفلا نإف م نذإلا ىف

 مم مهنود هسفن ىربو مهدش ربو سائلا فري ويف ظح ىف اهقفاوي الو



 مسا هيل سس

 ديرما ناحتمأ

 ءاغجلاب خيشلا هلباقف قيرطلا هنع ذخأيل ميش ىلإ رفاس اذإ هن هنأش نمو

 ىلع سفنلا حو رطم سلج لب. لزاربب الو ريصي نأ ههجو ىف سييعتلاو

 حبيب ال تكأد ةنس ءافجلا كلذ ىلع ثكم ول وأو هخيش همحري تح هبأب

 :اولاقد مهنع فخلال هوس ْن أ لق 0 أو ةئسلا هنونحتمم 0 « مييلع
 قيرطلا لدي هنال بلاغلا ىف مءافي ال ذخالا ليق هخيش هنحتمب مل ديم لك

 اهاخد نم فالخ لوط ىلع ولو قيرطلا هتضفرف احل ىظعت الو بدأ ريغب

 مءاج اذإ اونمآ نيذلا ابيأ اي » نآرقلا فو « قوشلا ةدشو يىظعتلا عم
 اذإ ديرملا مكحو ٠ ةيآلا « نينامإب ملعأ هللا نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا

 ىلع ةلالد امهنم الك نأ عماجم كللذك قيرطلا بلطي نأ ىلإ ًارجابم ءاج
 : ىلاعت هللا همحر ىدمحالا ىواتشلا دمع خيشلا انخيش ريخأ دقو ىدهلأ

 ذخأيل روك سراف ىلإ ةيبرغلا دالب نم رفاس قيرطلا بلط ال هنأ د
 هسهجو ىف ”شب الو خيشلا هيلإ تفتلي ملف لياخلا ىنأ يبا نع قيرطلا
 روبش ةسمخ لاحلا كللذ ىلع ثكف ءادغ الو ءاشع تقو ىف هركذت الو
 ريا بحأ انأ دمج ا : هل لاقو هبرقو هاندأ هتبغر ةدش خيشلا ىأر ايلف
 مظعتلاب قيرطلا لخدتل ٠ عقو اه كناحتما تدرأ امإو . كريغلو كل
 | ْ , اهلهالو اهل

 ةديدع نيئس ءافجلا ىف يلا داز ول هللاو ١ : لوقي انخيش ناكر
 . هاب نع مربأ لو هل تريصا



 ةرشع وحنل ركذلا تنقل ١ : لوقي هللا همحر لياخلا وبأ خيشلا ناكو

 . كاده ىلوتي هللاو مهب دتقاو نيقداصلا

 ايندلا رومأ نم هنع جرخ ءىث ىلإ هبلقب تفتلي ال نأ هنأش نمو

 اهمربو ةرص ىف اهلك ايندلا طبرب نأ هيلع بجاولا لب قيرطلا ىف لخد اذإ

 ليملاو حسيجردلا مدع ٌّى بارتلاو بهذلا ةديع ىواستيلو سايالا رد ٌْق
--. 

 مهمحازي الو ايندلا لهأ سفاني ال ىتح كلذو , بارثلاك هدنع بهذلا نوكيف

 هتشل رخو هضعد :ايندلا بالك هتسح مهجازو_ممسفان نق ةفيجلا كلت ىلع

 . ريسلا نع عطقناف هتقو وردك هركف اولغشأو هيلع ةببهلاو

 هباق ىف قب ديرم لك د : لوقي هللا همحر ىريشقلا ىساقلا وبأ ناكو

 ةقيقح ال زاجم هل ةدارإلا مساف اهتاوهشو ايندلا ضرع نم ءىشل ليم

 كلذ دعب اهلإ عجري مث هنيد ىف هتلتف سأر نم جرخي نأ ديرملاب حييبقو

 نوكي نأ ديرملا لع بجاولا لب ةفيظوو راد وأ مثردو رائيد ريسأ نوكيو

 ولو اهبلع أدحأ قياضي ال ىتح كلذو ءاوس هدنع ابمدعو ايندلا دوجو

 هدبع هفرعي ال هدبعل همسق ىذلا ىلاعت هللا قزر نأ كلذ حاضيإو ؟ ًايسوحب

 محازي ىتح هب هل لع الف كلذ لبق امأو الثم هسبل وأ هبرش وأ هلكأب الإ

 ردقي ال هنال هيف دحأ ةعزانم هل ىغبني الف هقزر هنأب هيلع ريدقتيو « هيلع

 ايندلا ىلع ةعزانملا لهأف ًاضيأو : ةمقل هنم لكأب الو هنم هذخأب نأ دحأ

 هريغ نود هل ءىش لك نوكي نأ صرح هيحاصف ؛ صرحلا ةدش نم وه امإ

 ىمحالا“ مدحأ نإف ايندلا ءانبأ نم كلذ عقي امنإ ريقف نم كلذ ىغبني الو

 وهف كلذك ناك نمو هيلع ضبق هب سحأ ءىش لكف ناطيحلا مدصي ىنذلا

 كلغشت ىتلا ايندلا نم ءىشل تافتلالاو ىخأ اي كايإف ٠ قيرطلل حءاصي ال

 . كاده ىلوتي هللاو موقلا نم نوكت نأ « تبلط نإ كايإ مث هللا نع



 ديرملا عطقت ىلا ءايشألا

 نإف نكمأ ام ةتسحتسملا روصلا ةيؤر نع هرص: ضغي نأ هنأش نمو

 هنإف ةوبهشب رظن نإ أيس ال هلتقيف هباق ىف هييصي ىذلا مهسلاك الإ رظنلا

 ىديشقلا مساقلا وبأ ناكو « ةحن ىف ناسنإلا مسج بيذي ىذلا مومسملا مهسلاك

  ثادحالا ةبحاصم ديرملا ىلع عطاوقلا ريكأ نم ه : لوقي هللا هجر-
 كلذ نم ءىشب هللا هالتبا نمو بلقلا ليم مهلإ ةنكاسملاو ناوسنلاو

 ! هلغش هسفن ملاصم نع لب هلذخو هللا هناهأ دبع كلذ : موقلا عامجإبف

 قولخم هباق لغش هنأ الإ نكي مل ولو « هلمتأ ةمارك فلأ فلأب ولو

 كلذ نم ميبقأو : لاق « هيلق قحلا ةّيحم لوخد مرحو ناطيشلا هيف لخدأف

 اذإ ١» : لوقي هللا همحر ىطساولا اذهو ء بلقلا ىلع كلذ لثم نوب هلك

 بايشلا مب دنرب فيجلاو نانتالا ءالوه ىلإ هاقلأ دبع ناوه هللا دارأ

 . « مهلإ ةيوغلا سوفنلا ليم نيذلا درملا

 اوناك ًاخيش نيثالث تيم : لوقي هللا همحر لصوملا متف ناكو

 قنأ : ل أولاقو مهايإ قار 5- ىقوصوأ مبلكو 2 لادبالا نم نودع

 قسفلا ةلاح نع قرأ نمو هنأ هةمهحعو ىرضققلا لاق , ثادحالا ةرشاعم

 7 حايشالا د حاورالا هب باب نم كلذ نأ ىلإ راشأو 1 نيديرملا نم

 ىلإ ناطيشلا لي ايرف نيطايشلاو سوفنلا سئاسد نم اذه ه هل اذلق

 لاج .نم هلاعح اعز دوجوأأ 2 ليمج 03 نأو سد ال كالذ نأ مثدحأ

 مارح ىذلا وه هلاج ديشت كنإ تيعدا ىذلا نإ : هل انلقو « ىلاعت قحلا

 00 . دوهشلا كلذ كيلع



 لس ةيه دل

 درماللا ىلإ رظنلا نع ىلذاشلا ىنيزاوملا ىلع خيشلا ىديس لئس دقو

 : لاقف كالاسلل كلذ زوج له ليما

 وحن ىف وبف ةليمجا ريغو ةليمجا روصلا نيب قرفلا ناسنإلا دنع ماد ام

 . ًاعرش ةمرحملا ةليخلا روصلا ىلإ رظنلا هل زوج الف ةوبهشلاو ةعيبطلا

 ةيناسنإلا روصلا نسحأ لايك ةعدفضلاو ءاسفنخلا لاج دهشي راص اذإف

 رأصو هزيم بهذ لكدلبح هنالل ركذ أم ةيؤر نوم عيب لف ءأوس دج لع

 بلاغ ىف دوجولا زيزع سعأ اذهو « قولحلا عم هل قلاخلا عم أقرغتسم

 . لقاع لكك ىلوأ رذحلاف نامزلا اذه ىديرم

 سلا نأ كب رأ ىخدتي ال -: لوش ىوانشلا لور نقددسسسسس تمحو

 رذدمأف نكمأ أم ةددحأو مولد ُْ هأيإو وه نكسل الو ليج د صماإلا

 خيشلا ةرضحت سردلا وأ ركذلا ةقاح ىف الإ ثادحاللا ةسلاجم نم لقاعلا

 : لاق « رصملا ضغ عم نكل دلُثم ني اصلا ناوخإلا وأ

 ةيحل عولطي فرعي ال مدحأ ناك نيضاملا ءارقفلا نأ انا, دقو

 نانع نب دمع ىديسل كلذ عقوو « كلذب سانلا هلعأ نأ الإ درمالا

 تملطف نينس رشع وحن حييشلا تمدخ » : لاقو كالذي نزام خيشلا عم

 نم ىبجو ىلإ رظنف كلذب سانلا هريخأ ىتح كاذب رعشب مو تاكو قيحل



 ا

 ؟؟ ءاسنلل دبعلا ءاطعإ حصي له

 ' ةرشاعم ميرحت ىف ناونعلا ٠ هامس ًاباتك ىرمفلا دمت ىديس فنص دق
 ءارقفلا لع كلذكو طحلا دشأ ةعواطملا ىلع هيف طحو ءنارسنلاو بابشلا

 ةبيغ ف نهب ىلتخ ممدحأ ريصيو ناوسألا ىلع دهعلا نوذخأي نيذلا ةيدمحالا

 جراغ كلذ نإ : لاقو ىتنب اي : ال لوقيو ىنأ اي : هل لوقتو نبجاوزأ
 ىلاعت هلوقب لدتساو « أطخأ كلذ لحتسا نم نإو « ةعيرشلا دعاوق نع
 ًاعاتم نهوئلأس اذإو » سو هيلع هللا ىلص ىنلا تاجوز قح ىف ةباحصلل

 فيك : لاقو « ”نبيولقو ميولقل ربطأ مكلذ باجح ءارو نم نهولأساف
 لسعلا ىلع باب ”ذلاك مارحلا ةبحم ىلع ةفاع امبسوفنو ةلهاجو لهاج ىعدب

 ل دجلاو كلذ نم ريقفلا رذحيلف ةباحصلا رضيو هرضي ال كلذ لثم نإ
 ظ ظ . نيلاعلا بر

 مهام أقم ةلزائم نود قيرطلا لهأ تاياكح عنب ال نأ هنأش نمو

 ىلع عطاوقلا ريكأ نم كلذ نإف « اهزن هنأك ىتح تاماقملا ىكع ريصيو
 ةلاسر لدم ظفح هنأ ريدقتب مث ء قيرطلا ىف ةنايخلاو قافنلا نم وهو ديرملا
 بحاص ال لع بحاص وبف بلق ربظ نع « فراعملا فراوع وأ «ىريشقلا د
 مقو دق صاللا اذهو . ةخيشملا ردصت اذإ دحأ هيدي ىلع جتني الف كولس
 مودعو ممرمأ سانلا بلاغ ىلع سبتلاف انرصع لهأ نم ةريثك ةعاج هيف
 قءاج ًاصيخش فرعأو « قيرطلا لهأ بتارم سانلا لهجل قيرطلا لهأ نم
 هللا ترختسا لاقف ًارارم هتددرف « ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا بلطي ةدم نم



 ا

 ىللمل هلبقأ مف “٠ قيرطلا كنع ذخآ ىنأ الإ ىردص حرشلا امو « ىلاعت
 نأ ىعداو ىنقرافف « اهفرعأ تامالعو نئارقب ىدي ىلع هل حوتف ال هنأب
 , سانلا كلسي١نأ هل نذأو هنقلو مانمللا ىف هءاج نيضاملا خويسقلا ضعب

 نم ضعب راصو « نيقداصلا خويشلا ساجب ساجو ماوعلا ضءب هل عمج
 نه قذي مل هنأ عم ؟ ! انخيش الإ خيش دلبلا ىف ام : لوقي هل عمتجي

 نع قيرطلا ذخأي مل هنأ ىلإ تارم هتدشرأ دقو « ًائيش قيرطلا تاماقم
 . نيمآ .. هل رفغي هللاف « لعفي ملف دحأ

 ؟ اش ديرما ردصتي ىَم

 ىتح نطابلاو رهاظلا لع ىف سرد ءاقلإل ردصتا ال نأ هنأش نمو

 يك نأ ولف ديم لعب ال كالذكو ؛ هيف صالخإلاب هخيش هل كبشإ

 « هتيرشل ران دومخ لبق" قيرطلا ملعتل اعتل وأ ٠ سرد ءاقثلإل ردصت كيم
 قئاقحلا هنع تيجحو .لضأو لضو هل عطق دقف ٠ ةخيش نم هل نذإلاو

 ب عافتنالا قلخلا مدعو

 ةسوطخ» كرم تراصف هتاضأ دق نسحلا تيصلاو هاجلا ةيح نال كلذو

 , اهتاذب قيرطلا لاوحأ كردي الو . لطابأ نم قحهلا فرعي الف «روتلا

 ةعتماللا نم هيف ايف ركفتي ذخأو ٠ ملم تيب ىف سلج نم لاثم هلاثمو
 هل لخد اذإف « هتقيقح و هبنك كارم نع زبجعي نيقيب هنإف تائيحلاو

 لعج حبش 03 نأ معف ٠ ركفت/ريسغ لم هيف. أم عيمج كردأ حايصم ش

 رهاق لاح هل نوك< نأ الإ ركشغ دقف آمردم وأ 00 يأ ًاظعاو هديرم



 ىأر امبرو ؟ ! نامزلا اذه ءارقف ىف نيزع اذهو . تافآلا نم هديرم ظفحت

 هاوبي امو « هكرتق قيرطلا ىف ءىش هتم ءىحي ال ديرملا كلذ نأ خيشلا

 قيرطلا لهأ نم نوكي نأ هل مسقي مل ىذلا هللا عم ًابدأ تاحابملا نم
 . لعأ هللاو ديرملا كلذل ًاسفغ ال

 نكمأ ام اهرهاظ ىلع ىثملاو ةعيرشلا بادآ ىلع ظفاح نأ هنأش نمو

 نم مح همك ةقيقحلا لع امأو ؛ عراشلا رمأ لاثتما ىف هلك قرتلا نإف
 نكلو « درا جلثلا ةراح رانلاو انتحت ضراللاو انقوف ءامسلا : لوقي

 اذهو « هلاوحأ نم ءىث ىف هيلع ضرتعت ةعيرشلا عدي ال نأ هيلع بجي

 ريصيق ؟ ! نامزلا اذه لهأ نم ديحوتلا ةّئار مث نم بلاغ هلفغأ دق مأ

 ىلاعت هللا نإ : لوقيو هلعفو همالكو هسلمو هلكأم ىف هللا دودح ىدعتي

 سيل : لاقو بونذلا رئاس نم ةبوتلا كرت مهضعبو ؟! ىل كلذ قلخ دق

 مهضعبو ؟ | رعشي ال وهو نيكلاملا عم كلهف هنم بؤتأ ىتح لعف ىل

 : لوقيو ناضمز رهش لثم ىف نيساكملا توب ىف رطفيو ًامارح لكأي راص

 لام نم لكأي ديعلاو 2 هديع انأو كلم هعم دحال سيل ىلاعت هلل لكلا

 امل اب نمؤي ناك هنأ ولو « عئارشلا هضفرل ةقدنز هلك اذهو ؟! هديس

 . كألذ ىلع أرجت



 هد اله

 ةكلهم مئالولا

 ةهلو ىلإ طق هتعاج نم دحأب بهذي ال ىلوتملا مهاريإ ىديس ناكو
 تكردأ كلذكو « لثم وكلبت ال اوعجرا : لوقيو « ةالولا نم دحأ دنع

 رووتم لك ماعط نم لكلا نع نوعروتي اوناك قيرطلا ويش نم ةعاج

 ايس ال كلذ لثم نم لكأي هنوري نم ىلع نوركتي اوناكو . هسكم ىف
 لكأ ديقف لك رجزي لسري ناك ؛ هنع هللا ىضر ىنصرملا ىلع خيشلا ىديس
 تأم ادلف «هنع هللا ىضر هئمز ف ةمرح ابلهأو قيرطلل ناكو : ريمأ دنع

 ضعب راصو « اهارقو رصم ىف أاهدعاوق تمدبتو « قيرطلا ىرع ثامنا
 قاّسثُكلاو نيساكملا ةلظلا دئاوم ىلع نوساحي ىلعلا ىلإ بسن نمو خياشلا

 مهسأبلو ميماعط نم هتملو هإدس مهضعبو ٠ مهتاوعأو برعلا خمياشمو

 مل اذإف « ةللظلا ءالؤه لأسي راص مهضعبو « هلايعو هدالوأ كالذكو

 , سلاجما ىف مهضارعأ قزمو « مهلع بضغ مهم“ بلط ام هوطعي

 ةمسعس رادقم مهنم دحأ لحتسي مل قيرطلا نم ةحتار اومش ءالؤه نأ ولو

 راشخالا تاقوأ نع داضف ؛ تارورضلا ,تاقوأ ف ءال وه لام نم

 كلذ ريغ وأ ةعارز وأ سو وأ ىلاوج 7 « قزرلا ف ةعسأأ دوجوو

 ةالولل هد صاق لسرب راصو 2 ةيواز ف اسرع هل لمع نم تبأر دقو

 : هيلع بضغي ًائيش هطعي مل نمو ءرقاتسبلاو زرالاو لسعلاب هنودءاسيف

 :٠ مظعلا ىلعلا هللا الإ ةوق الو لو وح الف 2« ف وص .ةمامع سبال هنأ عم



 ننس ا

 سفنلا ةيبرت
 قفاو نم : اولاق دقف « تاوبشلا كرت ىف ًاماد هسفن ةدهاجم هنأش نمو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو . هتوفص مدع هتوهش

 , تاوبشلا لهأ بولق نإف « تاوبشلا لكأ كموق رذنأو رذح دواد اي

 ,ةياغلا ىلإ هسفن ديعلا دهاحجب نأ الإ موللا « مهتيج نم ىنعي « ةيوجحم ىنع
 تاوهشلا لكأ عم هلع باجحلا مدعب هيلع لضفت امبر ىلاعت قحلا نإف

 هممعن .نم صقن ريغ نم « ةرخآلا ىف هل ام الحجعم ايعن « ةحاملا

 نم اودع دقو « دبعلا ىلع ىلاعت قحلا تاقدص نم ةقدص ؛ ىورخألا

 لضت كلذب نآل ملك لاح « اهتاوهشو ايندلا ىف مهطسبت نيفراعلا قسف
 : لعأ للاو « مهلع ضهرزو نوكيو مهعابتأ

 دهعلا ضقت ةبقاع
 لك نم ةبوتلا ةهزالم ىلع « ىلاعت هللا عم هدبع ظفح هنأش نمو

 ةدرلا عاونأ نم دودعم وهو « بونذلا مظعأ نه دبعلا ضقن نإف بنذ

 ىصاعملا ١ درو دقو هلك هنيد نع دتري نأ كشويف 2« هليد ضعب نع

 : لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ثيدحلا ىفو هتمدقم ىأ ءرفكلا ديرب
 : بر اي لوقيف لامشلا تاذ مب. ذخأ دق .ةمايقلا موي هتمأ نم اماوقأ ىري
 مرايدأ ىلع اودترا مهن] . كدعب اوثدحأ ام ىردت ال كنإ : لاقف 5 ىمأ

 : ءابلعلا ضب ٠ لاق ٠ ًاقحس ًاقحس : ملسو هيلع هللا ىلص لوقيف ؛ ىرقبقلا

 , هعورذ نم ءىثش لعف نع اودترأ امإو ع ندلا لصأ نع اودتري ل ءال وهو

 , هل ةقةاومو ىهلالا بضغلا نكس اذإ ٠ مييف عفش سو هيلع هللا ىلص هنإ ليلدب



 دسم /إإ سس

 عادتبالا قرشلاو عابتالا ىف ريخل

 دهاعي نأ ديرمل ىغيني ال ١» : هللا همحر ىريشقلا مساقلاوبأ مامإلا لاق

 تاهوركم ىف نإف ء هب ىلاعت هللا هفلكي مل امم ءىش لعف ىلع ىلاعت هللا

 ْ . , كلذ نع ىنغي ام ةعيرشلا

 هلوخد مدعل ؛ كلذ نم هيلع هير دهأع ام ىلع ”ناعي ال دق هنإ م ظ

 هصمأ تحت وه نمل الإ « ةنوعملا نمض ام ىلاعت هنإف ىلصالا هعرش تحن

 اهانيتك ام. اهوعدتبا ةينايهر » مظعلا نآرقلا ىفو « هلسر ةئسلأ ىلع عورشلا

 ىف هلك ريسلاف « اّياعر ق> اهوعر اث « هللا ناوضر ءاغشا الإ ميلع

 . عادتبالا ىف رشلاو عابشتالا مدق

 تاعاطلا ىف كدجي ىتح كلذو لماآلا ريسصق نوكي نأ هنأش نمو

 , تاريخلاب فيوستلا همزال لماأللا ليوط ناك نم نإف « تافلاخلا بنتحو
 هللا ىلإ بتف كلجأ برق !ذإ : هسفن هل لوقتو , تافلاخللا ىف عوقولاو

 بئاتلا نإف ٠ طق بنذت مل كنأكو « ةقباسلا تافلاخلا عيمج نع ىلاعت

 عقاولاو , سفنلا عادخ ريكأ نم اذهو ؟!ءهل بنذ ال نك بنذلا نم
 . ريثكلا نم رثكأ هيف

 . ضام ىلإ هل رظن ال ءهتقو نا ريقفلا نإ : اولاق انه نمو
 نم لك : اولاق دقو , لصاحلا تقولل تيوفت امهلإ هرظن نآل ء تآ الو

 ةرخآلاو ايندلا رسفن ؛ عرزلا هتافو هرمع رسخ «فيوستلاب هلمع ىلإ رظن
 . محر روفغ هللاو



 هعمل يلا مدن

 جأرسخ وأ : ةفيظو مولعم ىلإ تافتلا هل نوكي ال نأ هنأش نهو

 هيلع بجو ؛ كلذ لرم ء ىشل هرطاخ قلعي الو ء تعقب ةرجأ وأ « هفزر

 هللأ نود م ىش ىلإ هل تافتلا ال ريصب ىتححت «( هسفن ةدهاجم قيرطلا ف

 ٠ قيرطلا ىف ءىبش هنم ءىجي الف كلذك هسفن دماج ال نمو . ىلاعت

 .٠ قرلل داحضم ىلإ تافتلا ال ذإ

 لاستمو « لصي ال تفلتم ١» : هللا همححر ىعافرلا دمحأ ىديس مالك ىفو

 . ,ناصقن هتاقوأ لكف ٠ ناصقنلا هسفن ىف ري مل نمو « حافي ال

 ؛ مولعملا ىلإ نوكرلا ةلظ ١» :لوقي هللا هحر ىريشقلا مساقلاوبأ ناكو

 . «تقولا رون ءؤطت

 ءارقف نيد .سلج نهود : لوي هللا همحر قصرملا ىلع ىديس تحعمسو

 ءافعض دسفأو « ريسلا نع فقو « ىويند مولعم ىلإ تفتلاو « ةيوازلا

 ؛ ةيوازلا نم جورخلا هيلع بجيف « كلذ رزو هيلع ناكو « ةيوازلا ءارقف

 لغتشاو « ايندلا كرت نمل ةلاصإلاب وه امن] اهبلإ ىدبب ام وأ اهفقو نإف

 فقو ىللاعت هللا ىف ىدهملا وأ فقأولا ةدحباف ٠ لجو زع هللا ةدايعب

 ريقف لكو , هددصب وه ام ريغل ريقفلا ىلإ تفتلي ال ىتح . ىدهأ وأ

 فقاولا طرشب ًامارح لكأ دقف « هللاب. هلاغتشا مدع عم كلذ نم للا

 : هل لوقي ناك لب ٠ ًائيش هيلع فقوي مل هللاب لغتشم ريغ هآر ول هنإ

 . معأ هلأو ةقوسلا عم فرتحاو 7



 دل ## سس

 ةمطأ فرش

 : نسلا ىف نعط دق خيش الو « ةأرما نم ًافقو لبقي ال نأ هنأش نمو
 طرش نم نال « لاوس ريغ نم هل هوتأ ولو ؛ عيانصلا بابرأ نم

 ىضر نمو « ةدملا فيرش ناك نإ الإ الود دحال مصي ال نأ قيرطلا
 , ةكطلا ءىقد وبف « بسكلا نع رزجاع وأ ةأرما ةنم تحت نوكي نأ

 . قيرطلا نع كيعن ووش ٠غ زجاعلا وأ ) ةأرملا كلت مق مم نود هتدنصمو

 أرقي ديرما متيأر اذإ » : لوقي هللا همحر قصرملا ىلع ىديس تعمسو
 ميديأ اوضفناف . ًامولعم كلذ ىلع ءاسنلا نم ذخأيو « ىتوملا روبق ىلع

 , ةجاح ريغ نم « كلذ ىف ةعيرشلا ةصخرب لمعو صخرت نمو « هنم

 « ةرخآلا قيرط ىف نودافي ال ايندلا ءاننأو « ايندلا ءانأ نم وهف

 ًاركذ هنقلي نأ الو « ًادهع ديرملا اذه ىلع ذخأي نأ خيشل سيلو : لاق

 دقو » : هللأ همحر ىريشقلا لاق « قيرطلاب ءارهتسالاك وبف « كللذ لعءف نإف

 اوذخأب ال نأ مهي كي م ىلإ راطقالا رئاس ىف م حايشألا عيمج أناصو تددعت

 ىف ام لقأ « قخ ال ام سافل نم كلذ ى تان .« ناوسنلا نم ًافقو

 ؛ ةوبشلاو عطا #5 هبلإ نسحأ نم ىلإ ليم ريصي ديرملا نأ « كلذ

 . محرز روفذغ هللأو « ةيلكلاب هيلق فاتيق



 نيلفاغلا ةسلاجم نع ىبهلا

 6 مهوحنو نب رشايملاو راجتلا نم ايندلا ءانأ ةسلاج نع دعايتلا هنأش نمو

 6 ىلاسعت هّللأ نع متافغ ةشكلو هفعضل دب رمل لتأق مس مهتسسلاج نإف

 مهاغتشاو

 فذح ىلع هلم امثإ ديرملاو « ةيويندلا قئالعلا ةبح مهنم ديرما عبط
 : ىلاعت لاق 4 71 صمت وبف 4 ريقفلاب توعفتلي مبنأ رندق ثإو 6 قئدلعلا

 قرسيف تىللاذ ريغ و 6 حكنمو سامو محطم نه ؛ امندلا رومأب

 .ءاطرف هرمأ ناكو هاوه عيتاو ءانركذ نع هياق انافغأ نم عطق الو د

 مدعو « هبلق تام الإ ايندلا ءانبأ طلاغ نيديرملا نم آدحأ انيأر امو

 ىلإ ةيعاد هل رصي ملو « ىلايللا رهسو « ريخلاو ركذلا سلاجم ىلإ ليلا

 رثكي اديرم ىأر اذإ هنع هللا ىضر ىرمغلا دمع ىديس ناكو « كالذ لدم

 : لوقيو ٠ هتيواز نم هجرخ « ايندلا ءانبأ عم دجسملا باب ىلع سولجلا

 ساج نق « تاوبشلا ةيؤر نع رصيلا هفكو ةدايعلل ةيوازلا تاعج ام و

 رب نال ىفإ هللاوو « قوسلا ىف سلاجلا نيبو هئيب قرف الف ةيوازلا باب لع

 رثأتي امم شكأ ءريلا سلاجم نع هلابح تمترصت دق هتيأر اذإ ريقفلا ىلع

 ىللعل ةيوازلا باب ىلع ريقفلا سولج نم ردكتأو ؛ كلذ تاوف ىلع وه

 ناوخإلا نم لبقي مل نم عيمجو انل رفني هتلاف هتيعو بلقلا تتش كلذ نأ

 ٠ محر روفغ هن 6 أنصت



 بس رق سس

 ملحلل بلاطلا ديرملا

 هناوخ] نع صيصختلا بلطي ال نأ «, ًارواجم ناك اذإ هنأش نمو
 ًادئاز ًائيش هاطعأ بيقتلا نأ رثدق“ ولو « الثم لسعلاو زيخلا نم ءىثب
 لخديف « هناوخإ نع زيمتي ال ىثح « هدر بداللا نف ؛هناوخإ ءأرو نم

 كراشي نأ هل زوحي ال هنأ ىلوأ باب نم مسعف ء هل ىلاعت قحلا ةها رك ف
 ًاحابرتسا كلذ نم ءىث هدنعو « الثم لسعلاو زبخلا نم ذخاألا ىف ءارقفلا

 ه. صصخت ام لكأي نأ اماو ءىثب مهئارو نمو صصختي ال نأ امإ « ريختي لب
 فيرش ىبخأ اب نكف , كلذ دعب ءارقفلا كراش غرف اذإف « غرشي ىتح
 ةءاندو « لصاللا ةسخ لع لدبي صيصختلا بلط نإف « ةمحلا ىلاع « سفنلا
 ' لعأ هللاو . ةمهلا

 ةلفغلاو وغللا هرثكك هملق تيب ءىش لك لعف نع دعأبتلا هنأش نمهو

 هلق ةأمح ليصحتت الإ ريمعلا لمع سيلو ظ باقلا توأ برج كلذ نإف

 2 نوداطلا بلقك ناسنإلا باق نآلل «ىلاعت هللا نع هلغشل ءىش لك نع

 . نآرودلا نع كتحعييمأ ناماق امل ناك أذإو تدسف دس أذاف

 حبصلا ةالص ليف لاقي ءاعد
* 

 حبصلا ةالص لبق موي لك : اولوقي نأ ةيواولا ىف ءارقفلل تدتر دقو

 دمع ابأ نأ انغلب امل : تنأ الإ هلإ ال مويق ال ىح اي : ةرم نيعن رأ



 ك1 0 ل

 2 مانملا 2 ملسو هيلع هللأ ىللص ىلا ىأر 0 قيرطلا خياشم لوس ىناتكلا

 دمع ايأ اب : لاققف ءىلق تيمي ال نأ ىل هللا عدا ء هللا لوسر اي : لاقف

 .« كيلق ىحي « تنأ الإ هلإ ال مويقاي ىح اب » : ةرم .نيعبرأ مود لك لف

 ةدهاشملا دعب ركحذ ال

 هل لصحي ىتح تكسي ال نأ هدحو ركذلا سلجم حتتفا اذإ هنأش نمو
 لج قحلا عم روضحلل عرش امنإ ركذلا نإف . املك ناوكاللا نع ”ةبئيغلا
 قملا ةرضح لخدي مل وبف ناوكالا نم ًاًئيش دهشي ديرملا مادامو ءالعو

 هنال ليل بح تكسيلف « ىلاعت قحلا عمه هلق رطححو (؛ ةرضخلا لخد اذإ م

 رضاحلا دارأ ول لس 1 ىلاعت قملا دوو عه ٠ ىلفللا رك ذلإ ىعم ال

 ؛ لالجو ةبيه ةرضح اهنال « قطنلا ىلع ردقي مل هناسلب هللا ركذي نأ

 ] : هلوش كالذ ىلإ موضع نمر انه نمو : سرخو توم و

 ©2061 بولقلاو رئاصبلا سمطنتو بونذلا دادزت هللا ركذي الأ

 ناسللاب تارايعلا نع تمصلا ةرضحلا لصمصأ بدأ نم نال ىأ

 لو#ي ىرصيلا فقاوم ىفو « بدالا ءوس ىف عقو تمصي مل نف

 نال 2 تمحصاف ىتيأر اذإف ىعسأ مزلاف كرت ل اذإ م لجو رع هللأ

 ىمس أ نإف 4 ىعم روضحلا ةلمسسمو الز ىعسأ رد لي نأ كل ترع رش أم

 محمتفي ال » : لوقي هللا همحر قصرملا ىلع ىديس تعمس دقو « ىنقرافي ال

 ءنوكلا نم ايش هنهذ َّق راح تسأل وهو « بهأوملا نه ءىشل دب رملا لع

 * هأوس اري باغو 7 هلق ىلاعت قحلا همست نأ الإ نورك ا معتفلا ذ]

 مربتعي ةلااا هذه 2 هنأل ةدهاشملاو روضملا ماقم ف رك ذلا قوادض (؛ انه ركذلاب دارملا 400

 ظ ظ 0 . بوناذلا نم ةيفوصلا



 بس اب“ سس

 ةبيغلا هل لصحت نأ لبق . ركذلا سلجم عطق ديرللل ىغبني ال هنأ لعف

 هللا ركذي مل هنأكف « ةبيغلا هذه لبق هعطق نم نآل . ناوكالا نع

 نمو « تانسح كلذب هل بتك نإو « قرلا ىه ىتلا ةرملا ثيح نم ًائيش
 هينج ىف ىسن ةقيقحلا لع ىلاعت هللا ركذ نم ١» : هللا همحر ىليشلا لاق انه

 دهش نمو « قحلا رب مل قلخلا دهش نم ه : لوقي دينجلا ناكو « ءىش لك
 . لّسكلا نم نوكي نأ الإ , قاخلا ري مل قحلا

 ماعطلاك وبف هنامز دتمب ال ركذ لك ه : لوقي هللا همحر ىفزلا ناكو

 تكس ال نأ بدالا نم» : لوقي ناكو . لكألا ةعوج دس ال ىنذلا

 ءتوكسلا بدالا نف ء للم هل لصح اذإف ء ركذلاب ذلتسي ماد ام ركاذلا
 نأ عوشخلل بهذملا عبشلا دعبو « لكأي نأ عبشلا دعب هل هركي هنأ اك
 ريصت هحراوج نال كلذو . ركذلا ةرثك . كلذ مىضه دعب الإ للصي

 دح- ىلع هركملا ةدايعع ىهف « لجو رع هللا ىلع لابقالا لاك نع ةيصاع

 ةدابع ليقت ال كلذك 2 ًاهركم ىذلا مالسسا ليقي ال اهكف «ء ءاوس

 . ًاهركم دب أعلا

 ؟هداروأ دب ديرملا عوس له

 "لم نف ؛دبعلل داروالا « ٍلسو هيلع هللا لص عراشلا عون انه نمو

 ؛ للم ديعلا دنع نكي : ولو ءالوضفم ولو رخآ درو ىلإ لّقتنا درو نع

 ماودلا ىلع دحاو ركذي هرمأي لك لب « داروالا هل عوني مل

 ٠ ميفاف ٠ كتالملاك
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 ؟ ؟ ديرملل قيرطلا تاماقم ىوطت ىّتم

 هبر ديرملا ركذ اذإ ١» : لوقي هللا همحر ىصرملا ىلع ىديس ناكو
 اميرف « ءطب ريغ نم ةعرسب قيرطلا تاماقم هل تيوط « مزعو ةدشب
 كلاسلا ١ : لوقي ناكو « رشكأو ربش ىف هريغ هعطقي ال ام ةعاس ىف عطف

 ريغ نم كلاسلاو «برقلا تارضح ىلإ "”دجسملا رئاطلاك ؛« ركذلا قيرط نم
 دصقملا دعب عم « ىرخأ نكسيو ةرات فحري ىذلا ©10"نم"زلاك ركذلا قيرط

 ىضر دينجلا ناكو « هدوصقم ىلإ لصي ملو هلك هرميع اذه لثم عطق امبرف
 كلدي نأ هللا لأسأ ١ : لوقي هل وعدي نأ ريقف هلأس اذإ هنع هللا
 « افجلاو دعبلا نارين هنع ءؤطنيل كلذو قرطلا برقأ نم ىخأ اب هيلع

 ناكو « ةظحلب هتوم لبق ولو « العو لج قحلا ةرضح دوهشب ىلمل.و
 نوركذي اوناك اذإ ةعامجا بدأ نه » : لوقي هللا همحر قصرملا لع ىديس
 بداللا نف , توكسلاب مهلع راشأ اذإف « هتراشإ اودعتي ال نأ خيشلا عم
 عم ىدامم نإف ٠ ًايقاب هساسحإ ماد اه ء ركذلا ىف مدحأ ىداي ال نأ

 نإف « بدأ ءوسل سومغم قامغن هركذف « نيرضاحلا نع ةييسعلا مدع

 ىلع كلذ ىف ىلاعت قحلا ناذئتسا دعب الإ « اوتكسا مل لوقي ال خيشلا
 , بدالا نع جورخ قحلا نذإ ةفلاخعو « موقلا دنع فورعملا هجولا
 . لعأ هللأو « بطعلل ةيجوم

 )١( دعقلا فيعشلا ريبكلا خيشلا : نمزلا ,



 نه « هرهاظي ءانتعالا ىلإ طق تافتلا هل نوكي ال نأ هنأش نمو

 نع عطقنا هرهاظ ىلإ رظن نف « ةرورضلا ردقب الإ هريغو سلم

 . ريسلا

 ع هيون مد-دله ًآريقن هللا همحر ىعافرلا نب دمحأ ىديس ىأر دقو

 نع جور اذه ىدلو 5 : لاقف ٠ بسانما لع هّرمارع قايط فصو

 : مهمالك نمو . ةدارإلا قيرط

 قلز ةماقتسالا نع هنأ اولعاف قبل هيز ىف ديرما متيأر اذإ

 ًافيظن نوكي نأو ء هبعك نع لزني ال هصيق نوكي نأ بحتسيو
 .قرزأ وأ رضخأ هأك ؛ ًاغورصم وأ اطوم نوك نأو « أطسو ماكل عسأو

 ؛ ةعبلا موي الإ ضيالا بوثلا سبل هل ىغبني الو . اهوحن وأ دوسأ وأ

 كلذو « الثم ةيوازلاو تيبلا ىف « هريغ وأ « هسفن مدخم ناك نإ امس ال

 ؛ ابلإ تافتلإلا نمو « ايندلا قئالع نم للقي نأ هيلع بحب ديرملا نال

 نوباصلاب هلسغ ىلإ ليلق لك هجوحي ضيبالاو ؛ اهسبالم نيرتلا ىلإو
 فرهلا ىلإ جاتحت مهاردلاو ءاهب هيرتشي مارد ىلإ جاتحي كلذو « هوحنو

 اهأكف « هنيدب لكأيف « هلاقم وأ « هلاح سانلا لاوس وأ عئانصلاو

 سانلا هاري ىتلا ةدايعلا الول هنال ء«سبلو اهب لكأ « ةدابعب ىلاعت هللا دبع

 هجوتلا باب حتتفيو ريسلا نع عطقي كلذ لكو ٠ هومركأ ام ابيلع

 , ايندلا ىلإ
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 لجو زع هللا نع هعطقي ايندلا ىف ديرملا سفن هاوبت ءىبث لكف ةلمجابو

 هبلق خسو لوزي ىتح « اهقيرختو بايثلا خسو ىلع ريصلا ديرملا ىلع بجيف
 نم هنطاب كالذ, لكاشيل « ابضيستو باشلا ةفاظن. رمؤي كانهف لاز اذإف

 لغتشا ديرم لك نأ ملءف « ”ىقاسفن ضرغل ال « ةمعنلاب ثدحتلا باب
 مءافي ال اهريغو ةعيفرلا فاوصالا سبلو « هبايث ةفاظنب هلاح حالصإ نع
 . ءايلواألا ربكأ نم هخيش ناك ولو « موقلا قيرط ىف

 : نامكلا طيمارشو « تاعقرملا ىرمأ ةياط ىف كسل دنقل هللاوو

 قتوتأي سانلا ناكو « ةديدجلا لاعنلا تاصاصق دولجو لابحلاب تمّسعتو
 هللا نع ىنلغشت نأ نم ًآفوخ اهدرأف « هذيذللا ةمعطالاو ةرخافلا بايثلاب
 ؟؟ اهايصحت ىف دهتب ديرم فيكف 2 لجو زع

 , هيأ نم ءىش هج اذإ ناك هنأ هللا همحر ىليشلا نع انغلب دقو

 لغشأ ام ه : لوقيف ؟ هء تقدصت اله : هل لاقيف , هقرحيف روثنّتلا لإ بهذي
 لثم نع هللا همحر ىعفايلا باجأو ء ىريغ بلق لغشي كللذك وبف ىلق
 لاوز إف « موقلا دنع نيتدسفملا فخأ باكترا باب نم هنأب « كلذ
 « ةمقلب صغ ول ا « ىلاعت هللا نع مهتلفغ نم مهدنع نوهأ اهلك ايندلا
 , كالملا نع مجال ةنايص رمخي اهغيسي نأ هلف « هب اهخيسي ام دحب ىلو
 . هايند كاله ىلع همدقي ةئيد كاله ىلع فاخ نميف مكحلا كالذكف

 طسولا سدليلف «ةنئسحلا سبالملا نم دب الو ناك نإو : خايشالا لاق

 نأ هل ىغبني ال كلذكو ٠ شيخلاك آظيلغ الو « ةرشبلا فصي ًآقيقد ال
 ءارمح وأ ءارفص طوطخ اهيف ىتأ بايثلاك ٠ تانوعرلا لهأ باش سبلي

 لام نم دجوب ال اهلثم نإ : اولاقتو « كلذ ىف فرعلاب المع ءارضخ وأ
 سو هيلع هللا ىلص سبل امب]و . ريسلا نع ديرمأأ فقوي مارحلاو «( لالح

 . عامجإب لالح نم تناكو « زاوجلل ًانايب رمحو رفص طوطخ اهف ىتلا دوربلا



 مل 41 د

 هبشتلا بلط ٠ سابللا ىف ءارقفلل ديرملا ةقفاوم ىف ةمكحلاو : اولاق
 ُْف مج هسشل نه اولاقو « قيرطلا ف ىو مهم هل الك هنإف 1 انوا

 , ةنطابلا لاو-الا ىف مهب هيشتلا لوصح هل ىجري ٠ ةرهاظلا لاوحالا
 . ةريسب ةدم ىف موقلا تافص عيبمج قرسي امر قداصلا ديرملا نأ ىتح

 نأ نوبحتسي ملاصلا فلسلا ناكو » : ىركبلا نيدلا مجن خيشلا لاق

 , بايعلا عسأولا لاورسلا نوهرعيو ابسيج أذ مدحأ صرف نوك

  نوهرك اوناك كالذكو 1 ةيكرلا ئواجو « ذخفلا ىلإ عاطل هرعت وأ كثسخ

 نأك 4 ةمع 0 ةجاح الب هل ول سغ نم 4 و ىلع أءلع لع نأ كلب رمل

 مهم أيل اصلا فايسلا عفر أمو ) هزول ند هقردح كاس و قردحتب

 ءردانلا ىف الإ , الماك ًابوث لالحلا نم نودحي ال اوناكف ًارارطضا الإ

 7 ناولأ اذ ميو ريصيف « لالحلا. طيمارشلا نم. هيوث عقري مدحأ ناك كلذلف
 . ملعأ هللاو . تاعقرملا مهسيا ببس اذبف « ةفلتخم

 , هسابل ةئيه ريغي نأ ٠ موقلا قيرط دبع ىف لخد اذإ هنأش نمو

 زيرشابملا وأ دنجلا وأ نيحالفلا هسبل نم ةداع ءارقفلا سايل ةثيط فلاخلا

 ىنعي « سالخحلا ريبغت .؛ رومأ ةثال* لعف نم ديرملال ديال : اولاق دقف

 رذحن ريصنف ؛ سافنالاو , هللا نع هنولغشي نبذلا ىتعي سالجلاو ؛« بالا

 ةياور ريغ ىفو ع ةعاط ريغ ىف « هسافنأ نم دحاو سفن عييضت نم

 , هير نع هلغشي نأ ديرب نم لكل هبجو سعي نأ وهو « سايعنالاو
 . < هتسلاجم نم سانلا رفني ىح

 ىل ؛ ةرهاظلا ميما رم َْف موقلا هساشنلا لع دب ىملا موقلا كيو لوو

 قا قاحختلا 2 ةءورألأ » : ءابلعلا مالك فو 0 ةئطاملا مهعسأر م ىلإ لقتل

 سيل ول م «ةءورملاب الفع هل ةئبهلا رييخت اولعجو «هناكمو هنامز ىف هلاثمأ
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 كسفن ىهتشت الك لك » رئاسلا لثملا ىفو ء الثم هتمامعو حالف بوث ىضاقلا

 . ملعأ هللاو « كسنج ءانبأ هسبلب اه سبلاو  لالحلا نم ىتعي

 هسفنب ىري الف « ماودلا ىلع طاشنو ةضبن اذ نوكي نأ هنأش نمو

 عم « ًادعاق ةلفانلا لصي نأ رذحيلف « تاقواللا نم ًاتقو لسكللا ىلإ

 ةجاحلا ىلإ فرحي وأ « دعاق وهو ةجاح لوانتي وأ « مايقلا ىلع ةردقلا

 ىلإ ةجاح ىف هخيش هلسرب وأ هلم ةبيرق تنأك اذإ ظ اهبلإ لصي ىدح

 ىبججو ريخ توكسل ؟ |[ ىرخأ ةجاح ف له رظنأ .: لوقف الم قوسلا

 فوذخلا هجو ىلع ال لسكللا هجو ىلع كلذ وحنو ةدحاو ةره قوسلا

 حملصي ل نزجأع وبف هأن رك ذ ام ًاًئيش لعق نم لكو 4 جورخلا ةيدف نم

 ظ 0 .. قيرطلا

 عم « ةجاح ىف هخيش هلسرأ اذإ اهكري ةباد هبلط ًآضيأ لسكلا نمو

 ةداع هدي ىف وأ « هربظ ىلع ةجاحلا كلت لمحو « اهلإ ىثملا ىلع هتردق
 خبشلل ىغبنيف مهجئاوح ىف بعتو ءارقفلا مدخ اذإ هل فرشلا ىري لب

 . هيف هسفن بعتي ال نأ « ةحارلاو صخرلا ىلإ ليمب ديرما ىأر اذإ

 . ملعأ هللاو ء هل قلخ امل رسيم الك نإف « عئانصلاو ةفرحلاب هرمأيو

 ىثم وأ سلج اذإ ضرالا ىف قارطإلا ريثك نوك نأ هنأش نمو

 هبجو ىلع امد ناسامطلا ىخرأ تنأو رظنلا لوضفو تافتلإلا نم للقيو

 بأد اذ هو : اولاق ءهل نوعأ ناك عطققف همدق عقاوم رظني ام ردقب

 كلتب اهرظني راص اذإف « رابتعالا نيعب رومآلا ىلإ رظني مل ام ديرملا

 دقو « ريغال هللا نم ءايحلا هجو ىلع الإ قارطإلاب رمؤي الف نيعلا

 فكي هنإ :لوقيو ءاتش الو ًافيص سفربلا قرافي ال كلام نب سنأ ناك

 ظ . رظنلا لوضف نع رصبلا
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 فيكف «اهفرعي ال هسيلج ةفص نع مدحأ لثس اذإ ملاصلا فاسلا ناكو
 دال ةيدنيشقنلا هب ماقام لثم بدالا أذهم دحأأ ماق امو ؟ هخيش ةفصب

 .ىتح هبجو ىلا رظني دوعي ال « خيش نع ديرملا ذخأي ام درجمب « مجعلاو دنحلا
 ةمظعلاب ديرملل ىلجت اير خبشلا نأ وهو « ىقبخ رس كلذ ىفو « تومي
 كلذ عقو ؟ ؟! توميف ديرلا اهقيطي الف . لجو زع هلل هنطاب ىف ىتلا

 . ديرم عم ىاطمبلا دي ني ىنآل

 قيطت ال كنإ ::اموي هل لاقف : لجو زع هللا ىرأ ىدارم :لوقي ناك

 « ىلقلا ىجتلا ثيح نم ةظقيلا ىف ىيؤر قيطت نأ دعب الإ « هللا ةيؤر
 ,ةلفغ ىلع ًاموي ليزي وأ هيلع جرف . كلذ قبطأ لب : ديرملا هل لاقف

 , كلذ ىف هل ليقف ! !هتقول تام هيلع ديرملا رصب عقو ام درجمبف

 ! ! قعصف لجو زع هللا ةمظع نم ىنطاب هلع ىوطنا امي هل تيلجت ىلإ : لاقف

 ىديس عه ٠ لاعلا ديع ىديس قيقش ددجملا دبع خيشلل مقو كالذكو

 : قديس ا' : موي ديجملا دنع هل لاقث 2 هنع هللا ىضر ىودبيلا دمحأ

 ةرظن لك ديجملا دبع اب : لاقف ءكبجو ىرأ ىتح نيماثللا عفرت ىدوصقم
 ء هبجو نع ماثللا دمحأ ىديس معفرف « هبيط كلذب ىسفن :لاقف ؟! لتقت

 . ؟ 1 هتقول أديم ديجملا دبع ىديس ”رفن

 دلا ىع خيشلا ىكحو , ىوانشلا دمع خيششلا انخيش ىل ىح اذكم
 هيلع دحأ رصب عمتي ال ناك ٠ ىنرغملا ىزعي ابأ خيشلا نأ : ىبرعلا نبا

 ىزعي بأ ناكو «نيدم وبأ خيشلا ىمعف هأر نمو : لاق ,هتقول ىبع الإ

 هرمأ نيدم وبأ ىبع امل مت «ء هدنع هللا ىضر نيثراولا رباكأ نم |!ذه

 ىزعي وبأ خيشلا لعفف « هبايش نم ءىثب هينيع حسم نأب ىرعي وبأ خيشلا
 ىرسلا تيصحص : لوقي هنع هللأ ىضر دينجلا| ناكو « هرصن هيلع هّللأ درف
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 خيشلا قرخأو ؟ ءادوس ىأ ءاضس هتيم له تقرع اش « تام نأ ىلإ

 نائع نب دمع ىديسس مهتم هنأ : ىرهزالا نزاع روهشملا نيدلا بابش ْ

 نزام خيسشلا ةيحل عولطب معي مل خيشلا كلذكو ؛ ابجو هل ري لف ء نينس

 0 لعأ هللاو : ًابيرق "رم أ سانلا نم الإ

 ةكرشلا لبقن ال قيرطلا

 هتاقوأ ساس ىف « لجو رع هللا ركذب اجمل نوكي نأ هنأش نمو

 قيرطلا نإف ”ىعرش قيرطب الإ « هريغ ىلإ هنع هلدع نه طق بيج الو
 لاري الف « ابضعب هطعت ال هلك اهطعي مل نم لكو ء اهعم ةكرشلا لبقت ال
 , هللا عم مثادلا روضحلا هل لصحي ىتح « هللا مسا ركذي جهلي ديرملا

 هلا لصحت ىل ماد امو ٠ "ىلقلا دوبشلاب ناسألا و نع ىنغتس كانهف

 ركذلا مكح نأ مدقت دقو « ناسللا ركذب رومأم وبف « مثادلا روضحلا

 ريغ مكحو , ءىدصملا ساحتلل ىصحلا ميك . ءىدصملا باقلل ءالجلا ىف

 هبحاص بعت لوطايف « ساحنلل نوباصلا كك تادابعلا رئاس نم ركذلا

 نع هعطق . ركذلا عم ديرملا ككرشأ ءىش لكف ةلمجابو «٠ هلوصو دعب ايو

 . ملعأ هللاو ةلقو ةرثك هردقب هحتف أطبأو ريسلا ةعرس

 :,. هنم هباضأ ابلطو ؛ غلب اذإ ناذالاو ةمامالاب مايقلا هنأش نمو

 ه ال ىعيبط ءايحس هنإف ءادحلاب لاعتس الو

 ُْق هححمش نذأتساو 6 تخيسسلا أذإ هنأوخإ باشل هلسغ هنأش نم تكالذكو

 : ىلاعت هللا ءاش نإ كلاثلا باسملا ىف قأيس م « كلذ

 ءىبيف ٠ تاحارتسملا فظنيو ٠ جارسلا ملصي نأ هنأش نم كلذكو

 صقملاو طشملا ذاخا هب دأ نه 6-5 0 ناوخاللو هسفنل هسفنل ءوضولا ءأم
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 ةفيطقلا وأ ةداجسلا ذاختاو « سأرلاو ربظلا كحمو ةريإلاو . لالخلاو كاوسلاو

 لكو ٠ ًارهاط ًاناكم دحب مل اذإ امهيلع ةالصلل ءوضولا دعب ءاضعالا حسم

 لامتسا هيدأ نم كلالذكو « ةّنسلا نم هبايسأ ةئيبتف هيلا عراشلا "بذي ءىش

 لامعتساو 2 ةجامحل الإ راسيلا لع ضحي لف « ماعطلا خضم ىف نيعلا كنملا

 ةمعناا اميظعت ءضراللا نود ةرفسلا ىلع ماعطلا عضوو ءطبالا ىف بنطلا

 . لعأ هللاو ضرالا ىلع تاتفلا عشقي نأ نم ًافوخو

 ءاجنتسالل نيمشتلا ىف ةءادبلاو الخلا لوخدإ باشلا فيفخت هنأش نمو

 لامتسا وأ اهعفر ىأ ةرفسلا عضوك رخآ رمال ريمشتلا فو ءرسيالا ىلاب

 نوكيو سولجلا نم نكمتي ثيح هليوارس علخضيو , نمالا ملا رهاط ءىث

 اذإو « رسيالا هطب] تحت صيمقلا تحن اهلعجو ءدحأ هاري ال ثيحص كلذ

 ٠ طئاحلا هديب وأ ء ضرآلا هلجرب برضي الخلا تيب لخدي نأ دارأ

 رخآلا هييجيف ؟ دحأ انه له : كلذب ىنعي حنحنتي ىق> تأارم ثالث

 بابلا معتفنا امبرف ةلفغ ىلع بابلا قرطي الو ٠ حدنحتتلاب لخاد نم

 ىغبيف 0 ىضقو ءارحصلا ىف ناك اذإو « هيف سلاجلا ةروع تريظف

 . لعأ هللاو « هسجنيف دجسي وأ هيلع سودي نأ ال كلذ نفدي نأ هل

 هنيص راشتناو هنأش ” روبط ماتتهالا نم رذحلا لك رذحي نأ هنأش نمو

 هنتدابعو هرك ذب دصق نمو 2 الثم هحيربش تكترويصض رشلنا م لدم هدالب قى ُْق

 باط نم سكع هي سانلا عافتنا ةلقو ركذلا دامخإب ةبوقعلا هؤارخ كلذ

 . سانلا عفنيل هيلع ًاربق روبظلا هءارج نإف « افخلا

 هت ال ءهللا ديرم اي: لوقشي هللا هم حر افو نب ىلع ىديس ناكو

 لع تنك نإ كنإف 4 قاخلاب ةناعتسإلا لع كلمح ًاماّها كنأش راهظإب

 ؛ نإو ًاريصن هللاب ىفكد ؛ ايلو هللا كو هلل كربظي فوسف « قححو رون
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 ع كحاللص ةعاشإو كنأش راهظإ َْف ببسلل الف  لطابو ةبلظ لع تنك

 دشأو ًاسأب دشأ هللا مث ءاليلق الإ هب تعتممت نإ كلذب عتمتت ال كنإف

 . كالذ ملعاف اليكنت

 ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنأ ىلع نوري
 هسفن ىلع تاوبشلا رئاس ىف هبامسال راثيإلا متاد نوكي نأ هنأش نمو 2

 , ىذاللا لاتحاو راثيإلا هنأش ناك اذإ ديرملا نأ ىلع خايشالا عمجأ دقو

 امإو ةرخآلا ىف امإو ايندلا ىف امإ « هنارقأ عيمج ىلع هتعفر نم دب الف

 ا . ًاعم امبف

 هنارقأ ىلع دحأ دوسي ال :لوقي هللا همحر افو نب ىلع ىديس ناكو

 , مهسوفن هيلا تقرشتسا امم ءىش ىف مبكراشي ملو « هسفن ىلع ممرثآ نإ الإ

 , ايندلا نم هتاف ءىش ىلع رثأتي ال نأ « ديرملا نأش نم : لوقي ناكو
 وهف ابف ام عيمج اوذخأو صوصللا لغد اذإ ةرعش .هنم ترثأت ىتمو

 الضف ايندا! نم هتاف ءىث لكل .حرشني قداصلا ذإ ٠ قيرطلا ىف بذاك
 . لعأ هللاو ٠ ةيلع رثأتلا نع

 قرسي الثل هللعبو هلمعب لمعي هاري ال نم لك نع دعابتلا هنأش نمو
 نإف سيلبأ نم هسيلج ىلع رضأ ءوسلا سيلج نإف « كلبف هلثم هعابط

 اذإو « نيبم لضم ودع هنأ نموا فرع نمؤللل سوسو اذإ سيلبأ
 همنذ نم ةدوتلا ىف ذخأيف لجو زع هير ىصغ هنأ فرع هساوسو عاطأ

 لطايلا, قملا سبلي هنال ءوسلا ناوخإ اذكه الو هنع رافغتسالا ةرثكو

 ءاضقلاب جتحا اهرو بنذ نع رذتعي داكي الوء.هاوهو هضرغ قفو ىلع

 : اولاق دقو «هيعس لض اذه لثم طلاخ نمو « لطابلاب لداجو ؛ ردقلاو

 . ةظل ىف ءوسلا نيرق هدسفي ام نودسفي ال ؛ ناطيشلا ةدرم نم ثنوتس
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 رذحاو « هللعب لمعي هتيأر نم الإ سلات الو ًانطن ىخأ ا نكف

 مهاربإ] ىديس ناك دقف « ءارقفلا نم كلذ ىعاري ال نمي رارتغالا نم

 رهزالا عماجلا 2 معلا ملعتيل ديرم هتيوأز نم جرخ اذإ لوبتملا

 سانلا هحدم نم لكف هئالع نع لأساف عماجلا تلخد اذإ : هل لوقي

 ىلع أرقت نأ كايإو «هيلع أرقاف رباكألا ىلإ د”درتلا ةلقو دهزلاو عرولاب

 اذإو ٠ لوط ىلع هلثم ريصت كنإف هسبلم وأ هلكأم ىف عروتي ال نم

 كيلع نويرقي مهنإف ةيفوصلا دي ىلع هب لمعلا قيرط بلطاف للعلا تيلعت

 كتبحص نم اندعب هثدفتسا اذام : كلذ دعب هيقف كل لاق اذإو «٠ قيرطلا

 قداصلا 1 رم أ

 اوناكل ةيفوصلا هب ىنتعي 5 مهملعب لمعلاب نونتعي ةداع ءاهقفلا نأ ولف

 ملاصلا فاسلا هيلع ناك م « مريغ ىلإ بلاط اوجوحي ملو « ةيفوصلا 0

 صالخإلا هجو ىلع هيلعب لمع ملاع وه ىفوصلا ةقيقح نإف « ءاملعلا نم

 , ةيفوصلا سلاحي هتلالج عم هللا هحر ىمعفاشلا مامإلا ناكو « ريغ ال

 « نيئيش مهنم تدفتسا : لاقف ؟ ءالؤه ةسلاجم نم تدفتسا اذام : هل ليقف

 كسفن لغشت مل نإ : ىطوقو , كعطق هعطقت مل نإ فيس قولا : محلوق

 ظ . رشلا' كتاغش « ريخلا

 ؛ فرصلا ىدادغلا ةزمح ابأ سلاجم هللا همحر دمحأ مامالا ناك كلذكو

 كو ؟:ىوص اي اذه ىف لومتت ام : لوقي ءىش هيلع لكشأ اذإ ناكو
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 مهلإ] جاتحا ام , ةيصوصخ ديزم مهدنع نأ الولف « موقلل ةبقنم كلذب

 عنمي ناك دمحأ مامإلا ةلاسر ىف نميأ نبا ىكحو ء دمأ مامإلا لثم
 دئاز ءىش مهنم دمحأ عم لهو : لوقيو ةيقوصلاب مبعاتتجا نع سانلا

 ©2هتعاق رود نم « ليللا ىف ةعامج مهنم هيلع لزن ىتح ؟ انعم اه ىلع

 : هل اولاق مث ءاوحلا ىف اوراط مث ء هورجعأف ةعيرشلا ىف لئاسم نع هولأسف

 عامتجإلا ىلع سانلا ثحب راص مويلا كلذ نف ؟ عطتسي ملف انعم رط

 . اوءلع امب لمعلا ىف ائيلع اوداز مهن] : لوقيو ةيفوصلاب

 ؛ قيرطلا ىف هلوخد لبق هنع جرخ لام ىلإ تفتلي ال نأ هنأش نمو.

 كتالذ ىلإ تافتلالا نإف « بايسالا نم ببس الو ةءيض الو راد ىلإ الو

 ناك امم ميبقأ ةلاح ىلإ سكشنا اهرو ٠ فيعضلا ديرملا ىلع ءىث رضأ نم

 : لوقي هنع هللا ىضر دنتجلا ناك دقو . قيرطلا ىف هلوخد لبق هلع

 ىف هئاف ام ناك ةظحل هنع ريدأ مث , ماء فلأ ىلاعت هللا ىلع ًاقداص لبقأ ول
 . كللذ لبق هلان امم رثكأ ةظحللا كلت

 ديزيو « ةقباسلا دادمالا عسل ةنمضتم ةظحل لك نأ كلذ مساضيإو

 , ماودلا ىلع اضايف لزي مل ىلاعت قحلا دوج نإف « تقولا ددمب اهيلع
 ٠١ لعأ هللاو

 مهنإف هتيادس لوأ أيس ال هير ةعاط ىف ًادبتجم نوك نأ هنأش نمو

 هناأل كلذو « هتيابن ىف ديره هل معاشي ال ءهتيادب ىف ًادهتجم نكي مل نم : اولاق

 لوانت اذإو . كالذك هديرم ماص ماص اذإو « ًايلاغ هديرم مان مان اذإ
 كلذ حاضيإو «قالخالا رئاس ىف اذكهو « كلذك هديرم اهلوانت تاوونلا

 : رمدلهدلا يعع هتعات رد 600



 ابف هخيش ناك ةلاح لكف «هخيش نم وه امنإ قداصلا ديرما دادمتسا نأ

 لاح هبر نع ديرملا لفغي دقف « ىلك ال ىلغأ كلذ نكل : ئديرلل

 . هلعم فظححش روصو

 عم ةدهاجلا نم ديرملل دب ال : لوقي قوسدلا مهاربإ ىديس ناكو

 ىلع هلعج « رئارسلا ىف ىلاعت هللا ةلماعم ىف قدص اذإ هنإف « صالخإلا

 ساكدنالا نم ملسو ءارو ىلإ رظنلا صلخ نم : لوقي ناكو « رئاظحلاو ةرساللا

 سيلف , ًافيرش « ًافيظن ؛ ًافيفع نكي ل نم : لوقي ناكو « ىرولا نسب

 ةقيرطلا ًامزالم ناك نمو « ىلّدصل ىدلو ناك ولو ؛ ىدالوأ نم وه

 نم ناك نإو ىدلو وبف « عمطلا ةلقو عرولاو . دهزلاو « ةئايصلاو « ةنايدلاو
 ذخأي نأ « لاحلا فيعضلا ديرلا ىلع بحب : لوقي ناكو « دالبلا صقأ

 ءىثب لغتشي نأ هل ىغبني الو « هلفنو هضرف ةيدأت هيلع بحي ام للعلا نم

 ءهبر فرعيو « هريس ىبهتلي ىتح ةغالبلاو ةحاصفلا نم كلذ ىلع دئاز

 عم ناك وحنلا ىلع ىف أرق نإف « لغاش هبر نع هلغشي ال ريصي كانهو

 ؛ هللا عم ناك ماكحالا لع ىف وأ « هللا عم ناك مالكلا مع ىف وأ « هللا

 دوجولا ىف هب لذتشا ءىش لكف « هريسب هغلبي مل نم فالخم « ًادوبشو ًافشك

 . محابملا مالكلا ىتح ؛ هللا نع هلغشي امير

 هيف ناك امل « هتملاطم ديرملا لع بحي ام دك 7 نم : لوقي ناكر

 0 آرابتو اليل رك ذلا ةركو 0 لمعلاو معلا نم مثراث أو نيل اصلا بقانم

 ةعبرش قف لادج الو , دحال ةسفائم هدنع نوك ال نأ هن أش نمو



 سمسم ] هه دل

 ةفيظو نم كللذ نال « هريغ لامعأ مييحصت ىف ةسفانم الو « ةقيقح الو
 هدنع ثروأو ريسلا نع هعطق « كلذب لغتشا نإف ديرملا امأو « خايشالا

 نأ هيلع بجاولا لب ؛ رعشي ال ثيح نم كلهف . بجعلاو ةسائرلا
 لادجللاو « ًاراهن الو اليل السك اهنم لمي ال . قرتلا قيرط ىف الاّمع نوكي
 ظ . ماوقأ ملسنللو ماوقأ

 ديرملا طرش نم : لوقي هللا هم>ر قوسدلا مهأربإ ىديس ناكو
 ظح ىلإ هل تافتلا ال ء اهلك هسفن ظوظح نع ًاجراخ نوكي نأ , قداصلا
 « قيضلاو فلتلاب ىضري الص ىلإ ةبسن وأ هاج وأ لام نم ظوظحلا نم

 حاجنلاو حالفلا نأل نيقداصلا نأش وه 5 ٠ ةرهشلا مدعو لوخلاب حرفيو
 رشلاو ٠ ناسحالاب ىذاللا لباقو هسفن ظوظح كرت نم الإ مصي ال

 لعف هل نوكي ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوقي ناكو « لاتحالاب
 فويسلا اهنع هدري الو «٠ فراص موقلا قير نع هفرصي الو ٠ ءىدر
 . فلاتملاو

 ةقداص ىوعد هدسنع نوكي ال نأ ديرما طرش نم : لوقي ناكو
 هبو سناجالا ءاسنلاو ثادحالا نيبو هنيب نوكي الو « مذاكلاب فيكف

 ظ . حايشألل كلذ امنإ « ءاغإ الو

 هدنع سيل « هياقو هند الاّثع نوكي نأ ديرملا نأش نم : لوقي ناكو
 ؛ اهتالخأب قاخت ولو ىتح ابف ملكتي الو ٠ قبرطلا ىف مالكلاب ةقشقش
 نه | اوعنق دق اذم اتتامز ىديرم بلاغو : لاق . هخيش هل نذأي ىتح
 مهعمج نف : مهخايشأ نم وأ . بتكلا نوطب نم اهوفقلت تالكب قيرطلا

 . مظملا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف موقلا نم مهنأ نظ

 ماد امو ؛ ةراودلا راسو . ةمقللا َّق لحلا ع شلش نأ هنأش صو
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 . ةمقللا كلت ةلظب اهرون قي ال هلابعأف تابشلاو مارحلا قوذي هناسل

 ىدحلا نيب قرفيل هبلق هب رينتسي ايف وه ام . ًامتاد ديرملا لمع نأ مولعمو

 ْنأش نم : لوقي هنع هللا ىضر قوسدلا مهاأربإ ىديس نأكو «. لالضلاو

 بجاولا لب « هل سانلا ةيكرت ىلإ ٠ هباقب تفتلي ال نأ قداصلا ديرملا
 خيشلا بتك اميرف . هب سانلا هاكز ءىش لك نع هسفن شتفي نأ هياء

 كلت هعفنت اذاف ء لدبو ريغ ديرملا نا مث « ةماقتسالا مايأ ةزاجأ ديرلل

 هنأ ول ثيحص ؟ قيرطلا لهأ لاوحأ ىف لدبو ريغ دق وهو ةزاجإلا

 هتزاجإ نع عجرل ةزاجإلا دعب تالزلا نم هبكترا ام خيشلا لع ضرع
 ةزاجإلا دعب هسفن ديرملا شتفيلف ٠ كلذ ىف أطخلاب هاسنز ىلع مكحو

 ٠ رورغ كلذ نإف هدنع نوكي جرد هباتك عنقي الو

 هتماقتساو ىداعلا مالكلا بارعإب ديرملا لغتشا اذإ : لوقب ناكو

 بارعالا هل ىغبني امب] قيرطلا ىف هنم عروت دقف . نحللا نم هتمالسو

 هطفحم ام وحنلا نم للعتي نأب سأب ال نكل . ةحلاصلا لامعالا ىف ةناعتسالاو

 .٠ ملعأ هللاو ثيدحلاو نآرقلا ىف ندللا نع

 . ةلزعلاو ؛ عوجلاو « ربسلا ةمزالم ىلع ديدش رص اذ نوك نأ هنأش نمو

 قيرطلا نإ : قوسدلا مهأربإ ىدس لاق دقن ؛ هبأقو هند سأنلا نع

 عفدتو « داسجالا فعضتو « داكالا تتفتو دالجلا ىفت ىلاعت هللا ىلإ

 نم قام مظعأ نم : لو ناكو داؤفلا بيذنو 2 باقلا مقسلو ظ داهسلل

 نوكسلاو « ةفلاخلاو ةدئاعملا ىعع ءاقأإو ظ يبشلل ماسقلاو ةيجحن | دي رملأ هب

 ىفو هخيش ىف ةبحم دادري موي لك ناك اذإف ء همأو هخيش دارم تحت

 تاتافتلالا تابقعو قيرطلا ضراوع نإف عطقلا نم مس ء« هل ماسنلا

 / )م

 . ملعأ هللأو دارملا نع دب رملأ بجد و دادمالا عطقت ىلا 2 تارادالاو
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 : ءاير وأ « ناتبم وأ « روزب قيرطلا لهأ ىري نمم رفي نأ : هنأش نمو
 حملفي الف , هتقمو هللا هضغبأ قيرطلا لهأ ىلع أرجت نم لك نإف ,قافن وأ
 فيكف : تلق نإف « كلذ ىوس نيلقثلا ةدابع ىلع ناك ولو ءادبأ كلذ دعب

 فرعن ائنأ باوجلاف ؟ هديبع نم دبعل ىلاعت هللا ةيحم فرعن نأ انل حمصي
 نم اثيأر اذإف « لفاونلا ةرثكو تاعاطلاب هيلإ] هبرقت «هل ىلاعت هللا ةبح

 قشن نأ انا سيلو .٠ هضغب انيلع مرحو هتبحم انيلع بجو « كلذ لعفي
 : انيلإ] ال ىلاعت هلا ىلإ كلذ نال ؛ ارم وأ صاخم هنأ فرعن ىتح هبلق
 هاوعد ىف ديرملا بذك ةمالع نم : لوقي قوسدلا مهاربإ ىديس ناكو

 ند نم هيرش تاوفو . راحسالا ىف همون . هير ةبحع ىف قدصلا لا

 هير ةرضح نم برقلا ديرا حمصي ال : لوقي ناكو ءراخلا رصمخو ءوئدلا

 ناكو « تاماركو قراوخو « تاجردو ماقم نم هأ وس الك كرت نإ الإ

 كرت ىلع هبقاعي ال ىلاعت هلا نأ ىف سيلب] ىوتف لبق ديرم لك : لوب
 امب ] ناطيشلا نإف . دارملا هتافو سكتناو سعت «دار والاو نئسلا لعف

 لمع اذإف « ىغلاو ىغبلا ىلإ هجردتسي ٠ ةعيرشلا صخرب ديرملا رمأي
 لعق ىلا كلذ دعب لقن « متازعلاب لمعي ناك نأ دعب صخشكرلاب ديرملا
 ىأف « قاخت نأ لبق كيلع ردقم لعفلا اذه نإ : هل لوقيو تارواظحلا

 , نيصلاخلا نيدحوملا نم ترص كنأب هل سوسويو ؟ تنأ تنك ءىث
 ريصب ال هناا , نيكلاهلا عمم كلبف , ىلاعت هللا عم العف كا ىرت ال
 . بئنذ نم رفعتسا "لاو ا( باوسا

 ماثالا نع سائلا دعنأ نه نوكي نأ ديرملا طرش نم : لوش ناأمو

 . ًاناسحإو أبرق هدأز ةاكدس هم لتخ ُْف دأز اهلك 2 مايقلاو رهسلا ريك

 ىصعت مث «ىلاعت هلل كتب لاك ىعدت نأ ديرم اي كايإ :لوقي ناكو
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 كيلع "فأ هترضح ناسل كال لاق امر هتيصع اذإ كنإف ؛ لجو رع كير

 كلسغ نبأ ؟ ىنم برقلا بلط ىف قدصلا كاوعد نبأ ؟ ىنم ىحتست امأ

 دق ىنابحأو مانت م ؟ ماثالا ىلإ كمدق لقنت م ؟ ىسلاجن ةسندملا كبايث

 . مالسلاو « باذك عادم ىلالجو ىثرعو تثنأ « مادقالا اوفص

 مقي مو « انقيرطب هسفن ىبش دير لك ىصخخ ىلاعت هللا : لوقي ناكر

 . اهب أربتساو « اهقع

 ىنمي الف ٠ انمالكب ظعتي مل نمو « ناك ال ناخ نم : لوي ناكو

 حيبلملا رطاشلا الإ اندالوأ نم بحن ال اننإف « ان ملي الو « انباكر ىف

 متتك نإ ىدالوأ ايف ءهيف انرس عضول هبلق مءاصيل كلذو « لئامشلا

 اوسيلت الو ٠ قيقحن ىف اوبعلت الو قيرط اوسندت الف ةدارإلا ىف نيقداص

 ةيبرلا قحم كل انيقو اكو « اوكملخت اوصلخأو « قدصلا ىف مكسفنأ ىلع

 هب مرمأ امب الإ ىرممآ امو , ظاعتالاو عاتسالاب انل اوفوف ٠ ممصنلاو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص مكيبنو « مكبر

 ءاعدالاو كانإ

 ' لعفأ انأ طق لوقي ال نأ ءقداصلا ديرملا ةمالع نم : لوق ناكو

 لع | واك نإو نيعدملا رجاحي ىلاعت هلأ نإف 5 ةميظعلا ثتادابعلا نم ٠ انك

 . اوطقس هكربم باعحأو اوطنم نيلقثلا لابعأ

 . اهلح نعو ٠ ةهيسفن ةشقانم نع قداصلا دي را لفغ اذإ : لوي تاكو

 ؟ بذاكلا ديرملاب فيكف « نيكلاملا نم كلم قافنلاو ءابرلا ىلع



 دل إ هك سس

 قب رطلا تأاماقم هأ ىوطت نأ 3 قداصلا ديرما ةمالع نه ٠ لوش ناكو

 هير ةرضد- نم برقلا ةوالح نال . همزع ةدش نم هريغ ىلع « ةديعبلا
 . بعتلا لوط هسا

 , دادضالا هل بلقنت نأ . قداصلا ديرملا ةمالع نم : لوقي ناكو
 :. هلصاوي هعطاقي ناك نمو « هبحن هبسي نيكلاصلا نم نأك نم ريصيف

 ءادعأ مهنا , نيقفاناا ةوادعي ةريع الو « هيلع ىنتي هيهتشال ناك نمو

 | لعأ هللاو « نيلسرملاو ءايناللل

 اهداروأ ىف قيرطلا رس

 هخيش اب هرمأ ىتلا داروالا ةءارق نم للملا عيطي ال نأ هنأش نمو
 ىتلا « هداروأ ىف هتقيرط سو هرسو « هددم هللا لعج دق نيش لك نإف
 2 ىلع اوعجأو ع( هخش دبع فيكي دقف ؛«هدرو كرت نم . ديرأأ ام سو

 حاضيإو « مويلا كلذ ىف دادمالا هنع تعطقنا الإ هدرو ديرم عطق ام هنأ
 رصب ضغو « لمعو دهجو « قيقحتو قيدصت قيرط موقلا قيرط نأ « كلذ
 هتضفر اهلاعفأ نم ًائيش فااخ نمو « ناساو جرفو ديو « بلق ةراهطو
 . هيلع ًاهرك قيرطلا

 ديرملا لع بجيت : لوي هنع هللا ىطر قوسدلا مهاربأ ىديس ناك دقو

 ىلإ كليلاق نم درجتف : ًاقداص ىدلواب تنك نإ : هديرل لوي ناكو
 . لادهلا نم هذ ةديأَف ال ام 03 لاختشاالا نع تميصلا مزلاو 5 كرلق



 بس ]| همه اشل

 : لوق مث قيرطلا داوج بكراو ء مزعلا مصو “٠ لاوقاألا قراخزو

 , اهلتقأ ام ءاهرمأ ام « اهانسأ اه « قيرطلا هذه ىلحأ ام ه1 :7آ 7

 , اهدياصم رثكأ ام ء اهريكأ ام , ابعصأ ام . اهالحأ ام . اهايحأ ام

 ؛ اهعابس رثكأ ام ءاهرح ق.عأ ام , اهدراو بحيأ ام ؛ اهددم رثكأ ام
 .1؟ اهتايحو اهبراقع ربكأ ام , اهشودوو

 عم ًارابنو اليل وهو « قليل ةيحب مدحأ ىعدي فيك : لوقي ناكو

 نينئاخلاو « لهجلاب اماع نيضرتعملاو « اهلهأ ىلع نيركذملاو اهماولو ءاهلاذع

 ىلع نيركسنملا مالك عمسي ملو « ابح ىف كتبت نا ىلل زرت امنإ مثدوبعل

 رطخم نم بحت ال لب « اهنذإب الإ اهاوس بحي نم بحت ال ىلل نإف « اهلهأ

 ؛ نالم اهبارشبو « ناركس اهحب ناك نم بحت امإو « هبلق ىف اهاوس ةبحم

 همأق اوولي نأ نالقثلا عمتجأ ول « نامه“ نأودشل ٠ ناقرع ؛نالهذ . ناملو

 ديرملا طرش نم : لوقي ناكو اوعاطتسا ام : اهديع ةدقع اولح وأ ءابب

 ةلقلقلو « لاوقالا فراخزو ؛لاحملا بابرأ ةسلاجم نم رثك ال نأ قداصلا

 لك هنع قرفتو « قيرقلا هققدو قيرطلا هتذخأ نم سلاح امتإو «ناسألا

 ىلوة ىف كش نم: لوقي 52 ابتارأآم عرب نم همسجو هيأق باذو « قيدص

 هللا ركذ اذإ « ىلاعت هللاب سنالاب هسفن نحتميلف « هيلق تيمي ءالؤه ةسلاجم نأ

 عم كلذ ريغ وأ وحنلا وأ ءعرشلا ماكحأ ىف ًائيش أرق اذإو ,« ركذ سلمي

 نم رثكأ ىلاعت هللا ركذ ىف سنالا دحب نيقس هنإف ء ركذلا نع هيلق واخ

 ةرضح ىلإ برقأ وبف : رثكأ سنالا هيف ناك امو . هريغ ف دوجوملا ىنالا

 ةمالع نم هللرتو « ىضرلاو برقلا ةمالع نم ىناآلا نآلل ؛ ىلاعت هلا دوهش

 معأ هللاو دعملا

 عم تفقو املك« قيرطلا ىف ريسلا ىلع اهثحيو ءهسفن خيوي نأ هنأش نمو



 كك 1

 : اولاق مهنإف ٠ لمع لك ىلع قئالعلا فذح مدقيو ٠ ابظوظح نم ظح

 لاثمو جراد طيخم هلجر طبر نم لاثم « امهرد هدنع نرخ نم لاثم

 نزخي نم لاثمو « ليسغلا ليحن هسفن طر نم لاثمو افصن نرخ نم

 ىف داز ايندلا ف داز نمو «ء رئبلا لبحت هسفن طير نم لاثم ًارانيد

 نإف : ىربصأ هسفنل لوقي نأ ةدابع نم بعت املك هل ىغبذيو « لابحلا

 . كمارك] كبعت ديرأ امنإو « كمامأ ةحارلا

 ديرملا طرش نم : لوش هللا همحر قوسدلا مهاربإ ىديس ناك دقو

 ليقم ال . الاصاو آودغ٠؛ اراهبتو اليل تاماقملا ىف آرئاس نوك نأ قذاصلا

 ؛ مزعلاو ةعاجشلا نم اًالتماو ٠ مجللا نم غرف دق هداوجو . ”وده الو هل

 هلوبم الو ء دنفم هتمه دنفي ال ءىرللا ابمقسأو « ىرسلا هنطب قش دق

 درام الو ٠ ىوغ ناطيش هلشفي الو « مراوصلا تابرض هدرت الو ؛ كلبم“

 ىحضي الو « ماني الو ىدبي ال اموصخم داع هبوبحم ىف هصاخ نم لك ىتح

 بانطأ ىلع ه لو عضيو ليل مايخ لدي ىتح « ءأوس هدنلع هلك رهدلا لب

 حرتسا : هل لاقيو 2« بيطيو شعتني كانبف باطخلا عمسلاو ٠ مايخلا كلت

 ءااراتو امالظو « ارا#و الابجو ارافقو « ىرارب تعطق ام لوط اب

 تئجو « قيرطلا نم كريغ عجر أم لوط اي ءتبديغتو « تبعت ام لوط ان

 نيكم فيض اندنع مويلا تنأ « كاعسم بيخ الو , كاوثم هللا مركأف

 .٠ ملعأ هللاو , نيدبألا دبأ ةيقاب ىه لب « اهدمأ ىضقني ال انتفايضو « نيمأ



 ةييسبج | هاي لس

 ؟ ديرملا نوكي فيك

  ةعداخم الو « ىغب الو . ةبيغ الو . دسح هدنع نوكي ال نأ هنأش نمو

 ريك الو « ةلقاصم الو ؛ هيذاكم الو «ةقلام الو « ةارامم الو «ةرباكم الو

 . سفن ظواظح الو مطش الو « راختفا الو هفرت الو 2 بصمت الو

 . نيبلسملا نم دصحأ ىلع سفن ةيؤر الو . سلاجم ىف ردصت الو

 ,« قيرطلا لهأ نم دحاأل صيقتت الو . ناحتما الو . لادج الو

 ةدحاو ةلصخ هدنعو ةدارإلا ىف قدصلا ىعدأ نمو « قيزلا, قيزت نه الو

 هذه نال ؛ قيرطلا ىف ءىشث هنم ءىحي الو« قداص ريغ وبف « انركذ امم

 لجو زع هللا ةرض>ح نع هدرطت لب . ريسلا نع ابحاص فقوت تافصلا

 ! لعأ هللاو مهتافص اهنال « نيطايشلا ةرضح ىلإ

 تفتاي الو ؛ نيقولخلا نم هميظعت ةاعأارم با, هنع دس نأ هنأش نمو

 نال «ىعرشلا هقيرطي الإ « هنع ريدأ وأ هيلع لبقأ قاخلا نم دحأ ىلإ

 ًأماقم هل بلطي الو ءسانلا نع ةلزعلا بح نأ « قداصلا ديرما طرش نم

 . وغل اهيف ىتلا سلاجما روضح هل ىغبني الف ىلو هل اف « مهنم دحأ دئع

 دقو لع سلاجم تناك ولو « ءابر وأ بجع وأ ءلادج وأ ءةنمهادم وأ

 ةدحولاب ىخأ اب كيلعف . ملعلا ةباط ىف رومالا هذه نم ةمالسلا تاق

 . ركذ امم ةملاسلا معلا سلاجمو ؛ تاعءاملا روضح ىف الإ

 كايإ ىدلو اب :لوقي هنع هللا ىطر قوسدلا مهاربإ ىديس ناك دقو

 . ابلهأ دنع صالخإ ال هنأ نظلا ىلع بلغب قا للعلا 'سلاجم روضحو

 كل مأ أم بفرع نأ كمن ممتع ةلزءلاب كيلعو ع كيلق َْف ةبلظ ثروب أهنإف



 هل ] هر اد

 « بيارغلاو بئاجعلا ىلإ عباسلا نرقلا ىف ىدلو اب كنإف « هميلعتب ىلاعت هللا

 ٠ ةعيرشلا نع ًاجراخ موقلا قيرط كولس نولعحجم هلهأ بلاغ راص دقو

 باب نأ ملاح ءوس نم نوري اوراصو ؛ ةقيرطلا ىف ىعدت ةبحلا ةقيقحو
 لهأ هيلع امب مبلبجل كلذو « ميلع قاغأ ال ٠ موقلا ىلع قلغأ دق اطعلا

 ايلط ىف مهدابكأ تعطقت ىتح ءاراهتو اليل مهسوفنل تادهاجلا نم قيرطلا

 موقلا لاح قاذ مهنم ًادحأ نأ ولو , اهصنو اهبعت نم مهنادبأ تقزمتو

 ديرملا بواطم سيل هللاو : لوقي ناكو ؛ مهباوثأ قدو « مهحايص ىف مهرذعل
 عيمج فورعم ىلاعت قحلاف الإو ةفرعملا ةدابز كلذب ىنعي : وه الإ قداصلا

 ظ 0 . مل دوجولا مولعم نيبلسملا

 ناي ىلاعت قحلا بلاط دحال مءاصي, ال : صاوخلا ىلع ىديس مالك ىفو

 ىتح « فئاوطلا راس دنع دوجوم ىلاعت قحلاو , دوقفمل الإ نوكي ال بلطلا
 هتافص نم ةفص لطع امنإو قحلا دوجو لطعي مل هنآل « ليطعتلاب لاق نم دنع
 تناك نم ىحلا نآل قابلا مسالا نع ىنعي ىحلا ىلاعت همسا نإ : هلوقك ديغ ال
 جورف الإ م ام لوقي نم مث نأ قحلاو : خيشلا لاق اذكه « ىنفت ال هتايح
 ظ . ملعأ هللاو « علبت ضرأو « عفدت

 قداصلا ديرملا طرش نم :لوققي هللا همحر قوسدلا مهأربإ ىديس ناكو

 هل متفت ريصقتلا ةيؤر نإف «هلاو-أ رئاس ىف ريصقتلا ةيؤر دوهش نم لمي ال نأ
 . رياجملا لهل هيطعي الام رصاق وه نم ىلوملا ىطعي دقو ةجردلا ىف ديزملا باب



 هدم |ه8 دس

 ؟ ةعبرشلا ىف هذاتسأ ديرملا راتخ فيك

 ؛ عرولاو دهزلاب فرع نم ىلع الإ ةعيرشلا لع أرقي ال نأ هنأش نمو
 . هضرغل برقأو هل نوعأ ناك هيلع ةءارقلا ىف هخش هل نذأ نإو

 ىفأي ديرملا ناك ول :لوقي هللا هحر قوسدلا مهاربإ ىديس ناك دقو
 هيعرشلا صاوالا لعفيو « لمعلاو معلا ىف صالخإلا باب نم قيرطلا ىلإ

 فاسلا هيلع ناك اك ٠ هريغ الو باومث ةلعل ال ىلاعت هللا مال الاغتما

 هيلع ىف تافآو للعب قيرطلا ىأ هنكلو موقلا نع ىنغتسال « ملاصلا

 مكح ىلإ جاتحا . كلذلف لجو زع هللا ةرضح لوخد نم نك ملف هلمعو

 ةمرجم ةرضح اهإف « لجو زرع هللا ةرضح لوخدل هلهؤلل هضارمأو هللع ليز

 ردقب ١ اذإ : لوقي هنع هللا ىضر ناكو : تانوعرلاو ىواعدلا لهأ ىلع

 عبتيلف , هلاعفأو هلاوقأ ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عابتا ىلع ديرملا

 نمو « كله هخش قاخ عيني مل نإف « كلذ نم لرنأ ال هخش قاخ

 . هيلع .اربق هتضفرو قيرطلا هب تأربتسا ابلهأو قيرطلاب أزهتسا

 هللأ ىضر ناكو 3 ايلهأ دعاوق ىلع همم مدع قيرطلاب هئازهتساب دارملاو

 ع عومدلا هرطمو 3 عوج ا هتيادب ُْف قداصلا كب رأأ توف : لوب هكيخ

 نم امأو هبلق ةقرلا لخدتو « نيابو قري ىد  موصي ُ عوجرلا هرطوو

 ؛ مالم كلذ لعاف ىلع ام لاقو . صخرتو مالكلا ىف ىغلو مانو عيش

 :٠ مالسلاو ءىشم هنم ءىجب الف

 ) رخلاو : راثلاو ل رايشلا ىلع الز نيدي يملا قيرط تش أم : لوقي ناكو



 ميس أ | ٠ مسح

 لوقي مث « راشفلاب الو قدشتلاب ىه ام « رارفصالاو عوجلاو « رادهلا
 نأ حءاص الو « لاجرلا راثآ قتقا ىدالوأ نم ًادحأ تيأر ام هآ هآ هآ

 هتولخو « هتداجس قداصلا ديرملا ةولخ لوش ناكو « رارساللا الم نوكي

 : هيذٌوي ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم :لوقي ناكو . هتريرسو هرس

 اذإو «ربص ىلب اذإ ةبيصم طق تمشي الو « هينعي ال امبف ثدحتي الو
 لذبلاو ,ظكتاا هقيرط « هبلقب ءابسلاو « هدسحب ضراألا رمعي « رفغ ردق
 . ملعأ هللاو . راثيإلاو

 نإف « راحسالا تقو اهس ال نكمأ ام مونلا نم لاقي نأ هنأث نمو

 نارسد هترثك امنإو ,ةلاصالاب ةيورخأ الوا ةيويند ةدئاف هيف سيل مونلا

 . توملا وخأ هنأل

 ديرملا ىعدي فيك : لوقي هللا همحر قوسدلا مهاربإ ىديس نأك دقو

 , نئارخلا ممتف تقوو « مئانغلا تقو ماني وهو « قيرطلل بحلا ىف قداصلا

 ؟ ! ىواعدلا نم باذكلا ىحتسي امأ ؟ موتكملا رابظإو « مولعلا رشل تقوو

 ؟ ! قدصلا ىعدي كلذ عم وهو «, ةدماخ هتعزعو ؛ ةدقأر هدمه

3 

 ةمكحلا تعدل الإ قيرطلا هع َْف لب رم قدص أم هلتبأو : لو م

 . ىلاعت هللا نذإب ىتوملا ىحو « صربالاو هلا ءىربي راصو « هيلق نم

 قيرطلا بلط ىف تبث نأ قداصلا ديرما طرش نم : لوقي ناكو
 ناكو ؛ اهنع عوجرلا نم نمأي كانهو 6 هناصغأ قيسلتلو ٠ تدلي د

 ةرشاعم بنجتف « ىعم ًاقداص نوكت نأ تيلط نإ «ىلق دلو اي : لوقي

 قيرط نع كدصيف ًابحاص مهنم كل ذختت الو « مع ريغ لادجلا لهأ

 مع أم لك لمعلاب هس بلاطب ملاع لك كيحاص لعجأو م نيلماعلا ءابلعلا

 . ملعأ هللأو ةمكسحلا قأي أدهم لثم ناو 4 ءابلعلا ينم هامل دعب ال 5



 وو

 اليل ةدابعلاو كسنلا ىلع ًابظاوم ٠ ىذاللل الإح نوكي نأ هنأش نمو
 اذاف 1 لجو زع هللأ بح نم نكسي ىّتح ليع الو ليحل ال * أرابتو

 7 هنذإب الإ نرادلا َُق ةهأوسأ تفتأي هل كانهف هيحب نم نكس

 تنك نإ ىدلو اي : لوقي هللا همحر قرسلا مهاريا ىديس ناكو

 ىعدت نأ كايإف « كنترب رس ةرابطو . كتاماعم ءافصو « كتدارإ ىف ًاقداص

 مف « ًاسلفم ًايصاع الإ كسفن ىرت الو « ةحئتار قيرطلل تمشش كنأ

 3 كب ره سفنلا رورغ نع فات

 آمايق مقف ًاقح ىديرم نوكت نأ تبلط نإ ىداو اي : لوقي ناكو

 كسفنل صخرت الو « ىلوت الو لمت الو « ًامزالم ًادامج دهاجو « ًامئاو

 ناكو ٠ ريصب دقانلا نإف ٠ اهنع رجعلا ةجح ًادحاو آتقو ةدابعلا كرث ىف

 . كلذ ىلع هيني « قالخالا ىف مبفلاخو موقلا سبل سيل نم ىأر اذإ

 ظ مق رط بلط ىف اقداص نوكي موقلا ىزب ايزت نم لك سيل : لوقيو

 سبل طق أدحأ انيأر امو ىنطاب ىلق ميلبع موقلاو «٠ رهاظ رمأ ىرلا نإف

 . ادبأ كلذب اخيش راص ةزاجأ هل بتكو ةيذع هل ىخرأو ءاضيب ةمج

 ؛«تارودكلا نم ايفاص ىأ « ًافافش ديرملا بلق نكي مل اذا : لوقي ناكو

 اوطرش انه نمو « نيملاصلا لابعأ عيمج لمع ولو « رون هبلق ةلمتفل ربظي ال

 هرون ربظو رائتسا اذإ مَ , هياق ريئتسيل ٠ تالرلا رثاس نم ديرملل ةيوتلا

 كلذ دوهش نع سانلا بجحم « هسفن ريس بداللا ىف « ماعلاو صاخلل

 . صقن ريغ نم الماك هلام سأرب انندلا نم جرخيل رونلا
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 ةرخآلاو ايندلا ىف اب معضتفي ةثيس ةريرس هل ناك ديرم لك : لوقي ناكو

 ءارقفلا ىزب ايزت نم ةحيضف اب  قيرطلا .ىف ءىتت هنم ءىجحب ال تفشكنا ول

 . مهقيرط فلاخو
 سلاف كتدارإ ىف ًاقداص نوكت نأ تثيلط نإ ىدلو اي : لوقي ناكو

 ىنكسي الو بايثلا سيلب رمآلا اف ء فيرظلا فيرشلا فيظنلا ءارقفلا صيق
 قرزالاو ابقلا سلب الو « تاعقرملاو انعلا سبلو « قناوخلاو اياوولاو باتعلا

 . فوصخلا لعئلاو « فوصلا سيلب الو « براوشلا فحو

 , تالزلا نم ءىش هتف ىف نوكي ال نأ ديرملا نأش نم : لوقي ناكو
 34 ةكزلا املا معأب ةراطعم اكتسم 5 سيعم ةخمضم موي له هتفيحص ىوطت لس

 . معأ هللأو / ةسضرملا همدشو

 ًاطابنتسا وأ أصن ةربطملا ةعيرشلا قفو ىلع هلامعأ نوكنت نأ هنأش نمو

 ؛ ءاللعلا ىلع قخ امب ةعيرشلا نطاب هنأ ىعدي ام فالخ اهتمععل عماللا

 نأ بحأ نه : لوقب هةسصع هللا ىضر قوسدلا ميهأرب قى كيس ناكو

 مقق ىف هسفن سيحيلف ٠ هلاوقأو هلامعأ عيمجو « هتدارإ ىف ًاقداص نوكي

 حرب و ع ةد__.هاجا فيسل اهاتفقلو ُ ةقضحلا ماخ املع متخيلو عب رشلأ

 0 8 تارارملا
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 ةهفاشم ةوننلا مالعأ نم ًابلع عضوملا ألم ىتباتك موي 2 تيأر دقو

 ؛ انه هتباتك تيبحأف « ةعيرشلاب لمعلاب هنامإ] ىوقيو ديرملا ةمه ضهني

 : هتروص اذه ام فنالاو نييجاحلا قوف ىملإلا طخلاب ًايوتكم

 ء قحلا نيدو ىدحلاب هلسرأ , هللا لوسر دمم هللا الإ هلإ الو

 ظ . « هدأيع نم ءاشي نم هب ىدبب

 نإف ةمكحل كلذو ةيملإلا ةباتكدلا ىف ًارركم ءاشي نم : هلوق تيأرو

 لزرع يعي رمش ةوص لع ليلد ان نك ل هن | ردق ولف ©( قووبسلا ال ىلاعت هلأ

 ةناتكلا هذه الإ ىلاعت هنأ نم ىده ابنإو هتلاسرو ملسو هيلع هللا ىلص

 هعرش ةمح ىلع ليلدلا ىف كلذ انافكل دلجلا تحت سأرلا لخاد ىف ةيهلالا

 ٠ ملسو هياع هللأ ىلص

 ةئمهك ال نيةثلا نم رك ذو ىنأ نيد اخ 7 ةباتكلا فورزس_لاو

 كرامتف 1 ملظنعلا ف دوسلاو صضيملا قورملاك الو 4 دادملاب ىه ىلا ةباتكلا ٠

 ىدح] ةئس ةرخأآلا ىدامج رشع ىناث ىف ةناتكسلا هذيل اندوهش ناكو

 ملسو هياع هّللأ ىلص دمحم ةلاسر ف كش هدنع ناك نم لكو ظ ةبارعسلو .نيدسو

 . ةواقشلا هل تقيس نم الإ « كش لاز ةياتكلا هذه ىأرو

 تدعو ام ةحصبو اهتحصب عطقلا ىلع ةيدمحملا ةنسلا عابتا ىخأ اب مزلاف

 . ملعأ ىلاعت هللاو ٠ باقعلاو باوثلا نم هه تدعوتو

 هبرب الاغتشا ةيلكلاب لكالا نايسن لب عوجلا ىلع ريصلا هنأش نمو

 . لجو رع
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 موب الإ لك ال انأو ىتيادب مايأ نيئس تثكم : لوقي للبشلا ناك دقو

 هدنع رضحأ نيد الإ ركذتأ ال تنكف «دينجلا مساقلا ىلأ ماعط نم ةعبلا

 . ىلاب ىلع لك الا رطخ ال رضحأ ل امو . ةعمجلا موب

 دب ريلأ قيرطلا ةدعاق : لوقي هللا همحر قوسدلا مهاربإ ىديس نأكو

 عضأو م دسلا نم لسغي هنال كلذو «؛ عوجلا ىه اهالجمو اهمكحمو

 ىلع الإ لكأي الو . ىعرشلا عوجلاب هيلعف ةداعسلا دارأ نف « سيلب]
 نأ مدقت دقو « ءاودلا قيرط أطخأ ةيمح الب ةبرش بلط نمو « ةقاف
 , رهسلاو « عوجلا : ةعبرأ ىه لادبالا دنع « قيرطلا ناكرأ دحأ عوجلا

 . تمصلاو « ةلزعلاو

 ش وللا مالك هيلع لقتو ) ةلزءلا بحأف ؛ سانلا نم هراددص قاض عاج

 هذخأي ال ًاماأ ثكت هضم نم أرب اذإ ضيرملا نأ ليلدب « هموت لقو
 ةام آن اعوج ناأك هن إف تابطرملا نم مونلل ءاود هل نولعج مبنأ يد موت

 :٠ مهمأف مونلا بلت ىلا ندملا تابوطر ليزي تالذو « ضرملا

 خف ىلأعت هلأ ةعاط ُْف هل زعلا وأ روسلا وأ ترمصلأ دارأو َش ف

 | ملعأ هللاو كلذ ىلع ردقي الف لايفإلا لاو نع ةلغشملا رطاولا مدع
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 بولقلا نيمطن هلأ ركذ هلأ

 لغتشي لب اهريغو مولا بتك ةعلاطم نم رثك ال نأ هنأث نمو

 هماقل البخل | وه هنإف لجو نزع هب ر رك ذب

 ديرملا باتك : لوقي رياشعلا ىنأ نب دوعسلا وبأ خيبشلا ىديس ناك دقو

 . هباق وه

 : ءايشأ ةعبرأ هرمأ دي رملا ابلع ىنني ىبلأ لوصالا : لوقي ناكو

 ىلع باقلا ربجو « بلقلا روضح عم لجو رع هللا ركذب ناسللا لاغتشا

 : ىلاعت هلجأ نم ىوحلاو سفنلا ةفلاخو ؛ لجو رع هللا ةيقارأ ه ءمج

 وكرت ابو ؛« بطقلا ىه ةعبارلا هذهو ءةبسشلا نم هتيدوبعل ةمقللا ةيفصتو

 ىعرشلا اهظح هسفن ىطعي قذاحلا ديرالاف . بلقلا وفصيو ٠ حراوجلا

 ؛ ديعلا دنع ىلاعت هللا ةنامأ سفنلا نإف « ابغطي ام اهعنعو لكالا نم

 دنع وه لب ءاوس دح ىلع ريغلا لظك هريغ وأ طرفملا عوجلاب اهبلظو

 هسفن لتق نم ىلع باذعلا ظيلخت نم مدنع حص امل دشأ مهضع

 ةنيط نيع بلقي ىذلا ريسكإلاو : لاق . هريغ لتق نم باذع ىلع ةدانز

 ٠ صالخإلا عم ىلاعت هللا ركذ نم راثكإلا وه ًاصلاخ ًايبهذ ديعلا

 نه الإ هترضح ىلإ بارق. ال ىلاعت قهلا نأ كلذ حاضيإو : تلق

 لصح نإ الإ كلذك ىحتسي نأ هل مصي الو « ءايحلا قح هنم ايحتسا

 ءركذلا ةمزالع الإ فشكتلا هل حصي الو ٠ باجحلا عفرو بفشكلا هل

 : ملعأ هللاو «٠ ةعرسب ديرملا اهب لصي قيرط هذهو
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 ءقطي الو هلم ال ابلهأو قيرطلل قوش هدنع نوكي نأ هنأش نمو

 طرش نه : لوقي هللا همحر افو نب ىلع ىديس ناك دقو . هباق ببهل

 كلذل دهشيو : لاق « ماودلا ىلع قارّتحالا تيب هنطاب نوكي نأ ديرما
 . ؟ لخلا مدع ىف بيس محرلا درب نأ نم : ءابطألا هلاق ام

 « قوشلاو بلطلا ةقرحو ء دجولا ةعول دحي مل ىتم ديرما كلذكو
 :« جاتن اهنم ربظي ةرارح هذاتسأ ضيف نم هيف دلوتي ال دوصقملا ىلإ

 تانوعرلاو ىواعدلاك اناغد الإ سيقلا هيف رثؤي ال درابلا دوقولا لم وبق
 دجو بلطو قوشو ةقردحو ق-ح ريغب موقلا نيب ةليخدلا سفنلل ةلصاحلا
 قرح ال لوايم قارك وأ ةياتك اهلع تبثت ال ىتلا ةيطرلا ةفيحصلاك ىه ذإ
 . سبق هيف قاعي الو

 كنارقأ نم كيلع ىلاعت هللا هافطصا نم دست نأ كابإ] :لوق. ناكو

 كنود رباكألاو ءارمالا هيلإ تداقلاو كنود قيرطلا لهأ نم هلعجو
 لهأ نم ريثك هيف عقي 5 انضعب فرعن نحنو هايإو تيبرت انأ : لوقتو
 كريغ ه كردتي مك هب كربتتو هل ًاذيملت نوكت نأ كيلع بجاولا لب تانوعرلا
 اير هيلع هللا هعفر نم دسح نث ىعرشلا هقيرطب كيلع كلذ نيعنت ثيح

 ةروصلا ىلإ ةيكلاملا ةروصلا نم سياب] مسم اي هباق ةروص هللا خسم

 . هنم ريخ انأ : لاقو هيلع ركتو مالسلا هيلع مدأ دسح نيح ةيناطيشلا

 نم هيلع هللا هعفر نمي أدحأ دسحي نأ مظع ريذحت كلذ ىفو : لاف
 هنأ ىلع مايشالا عمجأ لدفو 4 معأي الو عدم الو هيلع سكش و هنأ رقأ

 هل آذيملت نوكي نأ هماقم نع ىلعو هفاف لق هالي ره ىأر اذإ سيفا لع يما

 دايعلا ىلع ةساير هدصق سيل قداصلا نال 6 مدقت 3 همك كتل لخديو

 برقأ وه نم ىأر اذإف لجو نع هللا ةرضح نم برَلا هدستو اعإو
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 هرسّعو ىمجملا فاسوت ىددسسل عقر 5 هل آذيسلت نوكي نأ هلع بجاولاف ابلإ هيه

 . نيممحأ مهنع هللا ىضر مهنع اوذخأو اوداعف مهلع اوعربف ةءامج أور

 صلاخلا ناسنإلا

 اعانأ هل ىلاعت هللا لعجو الإ دحأ ىف ةدايسلا تربظ ام: لوقي ناكو

 امأ تسداأم : لرش ناكو هعن أَمْ ريب ددلاو حالصلا نم هدنع ا هن لو كيم

 خسنت مل كتيناسأإ لصأ ىلع قاب ناسنإ تنأف ةعرك تافص بحاص ديرملا

 تخسن دقف ىلاعت هللاب ذايعلاو مئامدلاب مئاركلا كنم تخسف نإف سمت لو

 . ًانوعام ًاناطيش ترصو ةيناطيشلا ةروصلاب ةيناسنإلا كتفص كنم

 ًاناطيش « الو ًاصلاخ ًاناسنإ نكت مل تافصلاب قلختلا ىف تطلخ نإو

 . سلغاللا مكحجلاو نووافتملا ترامت كلذ قو ًاصلاخ

 نإف ناوكالا نم ءىشب لاغتشالا ىف هسفن حاسب ال نأ هنأش نمو

 لغش نم نأ 6 ناهو "لذ كاذ لعف نمو نمحرلأ نع باجحلا كلذ ىف

 تقاحخ ىددع 5 , ىلاعت هلوق لمأتو ناتذاآلا هل تحلو وع نمح رلاي هامأق

 . هل كتقةلخ اع كل ناخ مب لغتشا الف لجأ نم كتةلخو تكالجأ نم ءىش لك

 : اهكرب ةرامح و 2 ابحكني ةأرمأ قشع اذ] لجرلا ىلإ ىخأ 8 رظناو

 نإو اهلوقعب بولقلا هئهتم فيك ؛ اتمدخح ىف هسفن نونك و اهم دخت راصو

 3 ًايهرو ًأانغر رهاظلا نم سانلا همظع

 ةيسفن نمتمأو ء هنري هلق لعش اذإ ذاحجشلا لجرلا ىلإ سسظتاو

 أره هنع تضرعأ نإو . برلقلاو .لوقعلا هملفعت فيك ٠ هتاضرم ىف

 ؟ مهفاف ًاربكتو
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 ليمملاو ديرما اهأ كايإ : لوقي هللا همحر افو نب ىلع ىديس ناكو

 ةيحصب لم ديرم لك نإف كلخيش قيرط نع نيضرعملا ايندلا ءانأ ةح ىلإ

 هللا نب نمو هبر هناهأ نم هنأب هسفن ىلع ىَدان هنأكف ايندلا ءانبأ

 ملو انركذ نع ىلوث نم نع ضرعأف مظعلا نآرقلا ىفو مركم نم هل اف

 منغتو مست انديري نم ىلعو ائياع كتيلك لبقاو ىأ ايندلا ةايحلا الإ دري

 . لعأ هللاو

 هسلع ضرعأف كلءرل ودع ورق كير نع كللق لفغأ امك :لوقش ناكو

 املح ًاماثوأ نكت كقلاخ ىلإ كدسجو كايبلقب هجوتو كابر ىلإ هنم أرمتو

 نع هتمه عفري نأ هنأث نمو ودع ودعلا قيدص نإف كل هتلق امف لمأتف
 نع« :لوقي افو نب ىلع ىديس ناك دقف « هتادابعو هل ارعأ ىلع رجالا باط

 ةيسدقلا نلل لاجرلا نإف ةيحل هل ناك نإو ةأرمأ وبف هلمع لع ًارجأ بلط

 لجر ىهف ةيسد#ا ننملاب اهتمه. تقاعت ةأرما امبأنف هيسحلا ةنيزال ءاسنلاو
 ابمأ تمد ام :لوقي ناكو ةأرما وبف ةيسحلا ةنيزلاب هتمه تقلعت ركذ اأو

 نم تحرّتسا دقف مهنم تصلخ اذإف ةبلغ ىف تنأن دادضالا عم ديرالا

 . ةياغلا هذه

 ةرجش قورع طق تبن اف تينت ديرما اهببأ تبثأ : لوقي ناكو

 ديرملا اهمأ لتقا : لوقي ناكو سرغم ىلإ سرغم نم لقنتلا ىف اهرمع تعلق

 ةكز ًاسفن اهناكم ىلاعث هللا كالدبي ةيدرلا اهتاف ص نع درجتلاب كسفن

 ىهف ةيوغلا ىواعدلا نع درجتلاب ةيكزلا سفنلا هذه كلذك تاج نإ م

 هن[ ع, تانادتمالا نم قيرطلا ىف هل قي أم ىلع نارا نأ هنأش نمر

 قف ىلاعت قحلا هيفطصي ل ذ] ىنأ مأ ءاش تىالذ نم قداص لكسل دبل
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 ناتهلاو روزلاب ىرلاو راكنإلاب قاخلا هيلع ماق اذإف ٠ هاوس دحأ ىلإ ليع

 . ىلاعت قملا ةمحم ىلإ تدر#و ةرورض مهنم هسفن ترفن

 قداصلا ديرملا لاق اذإ : لوي هللا همحر افو نب ىلع ىديس ناك دقو

 : كلملا لاق « ىمفن ءىربأ امو بيرلا نم هتءارب رورظو ناتبلاب هيمر دنع

 : ناتهلاب هيمر دنع بذلكلا ديرملا لاق اذإو « ىبفنل هصلختسأ هل ىنوتت

 بيرقتل ماصت ال تنأ : هل ليق ءهسفن قري راصو كلذ لثم نع هزنم انأ

 . ؟ فزالا لمعو باودلا ةسايس ىلإ عجرا : كولملا

 . ةحيضفلا نم نمأ ةحيصنلا ديرما لبق اذإ لوقي ناكو

 ركذ نع نيافاغلا باجحلا لأ ةطلاخعو كانإ دب رملأ ابمأ : لو ناكو

 ٠ كير نع كنويجح مهنإف لجو نع هللأ

 هللا بقاعي ةبوقع ىلاعت هللا رك ذ نع نيلفاغلا ةدهاشم : لوقي ناكو

 نآل بواقلا ءابطأ نم ىدحلا ةمتأ ىلع ةبوقعب تسيلو ديرملا اهب ىلاعت

 . ةينا' ةأيح تبيح دق مم ولق

 ةيناغفلا ذالملا نم ءىشب كيلق لخشت نأ ديرألا أم .أ كابإ : لوش ناكو

 تام باقلا ىف ةدحاو ةرعش تتبن اذإو . باقلا ىف تباثلا رعشلاك اهنإذ

 ناسنإلا دلج رهاظ را_ءشلا لحم ىلاعت هللا لعج كلذلو . هتقول هيحاص

 ةنجلا نينموملا لوخد ةمكح مهغفت تنك نإ ميت انه نمو « هئنطاب نود

 تبن ول هناأل ىأ دحاو لجر بلق ىلع نيدضاعتم نيلحكم ادم ادرج

 ملل باجح ال ًاحورو ًامسج بولق ميلك مهنال اوتال رعشلا مداسجأ لع

 ظ 0 . ميقاف مهر نع

 امنإف رادلا هذه ىف اهل ةضايرلاب. ديرما اسأ كسفن دهاج : لوقي ناك
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 طارصلا ىلع كل عقو انه اهتضاير تكرت نإف ء طارصلا ىلع كبكم

 ىلإ كب, رخأتتو - صمشتتف  اهبرضت ىتلا نورحلا ةبادلا بكر نمل عقي ام
 هتفص هذه نم تبكر اذإ كلاح فيكف « الامشو ًانيب كب غوزتو ءادو

 : لوقيو ًاريثك هوأتي ناكو ؟ فيسلا نم ”دحأو رعشلا نم قدأ طارص لع
 هتدجو ولو « ةقباطملا مح ىلع ًاقداص ًاديرم نآلا ىلإ دجأ مل هآ هآ مآ

 ةراهطلا سسأ ىف ًافيفخ , ةملا ضهان نوكي نأ هنأش نمو ءوه انأ تنكل

 . ناطيشلا سواسو نم كلذ نإف « ةيعرشلا تالسغلا ىلع ديزي الف « ةعرسب

 رهاظلاو نطابلا فيظن نس

 نأ قداصلا ديرملا اهمأ كايإ : لوي هللا همحر افو نب ىلع ىديس ناك

 « نيسوسوملا ةفئاط هيلع اي كبلق ةراهط ىسنت كلذبو كبايث ةراهطب لذتشت
 بستكتو تقولا عيضتف كبلق ربطت ىف رظنلا قيقدت نع كلذشي كلذ نإف

 هيل] عرضتنو ىلاعت هللا ىلإ أجات نأ ىهو ةيقيقحلا ةراهطلاب كيلعو تقملا

 تول كبيطيو « تاكرابملا هتايحتب كيكزيو ٠ تابيطلا هتالصب كربطي نأ
 كاحور ىحب نأو كلحورو كابلق ةحار هيف لعجيو كل توملا بيطيو

 ىفاصلا بذعلا طيحملا رحبلا تدجو دق تنأ اهو . هتدهاشمو هتفرعع
 . قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دملا لقو . هنم ربطتف

 كابلع تربك اذإ : لوقي هللا همر  ىلذاشلا نسحلا وأ ىديس ناكو

 لزست مل نإف « كخيش ىلإ كاباقي هجوتف سواسولاو رطاوخلا ديرملا اهيأ
 قلخضي تأيو مبهذي أشي نإ ١ سودقلا كلملا ناحبس » : لقو « كابر ىلإ هجوتف
 . سواسولا كللذي بطاخمو «زيزعب هللا ىلع كألذ امو ديدج
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 لعاف كلاقم ىف وغللا رثكو كناسل ىلع ركذلا لقم اذإ : لونقي ناكو.
 نم هللا ىلإ ٍبتف كيماق ىف قافن نوكل وأ كرازوأ ملظع نم كلذ نأ

 . كالاح ملصيو كيفكي هللأب مصتعاو كأب ونذ

 ىلاعت هللا نأ اوءلعاف اهبنع باجأو هسفنل ديرما رصتنا اذإ : لوقي ناكو

 . هترضطح لهأ نم نوكي نال هلهؤي نأ درب مل

 اودعاف ماردإلا ةريكل ةرارق ف نواب ديرأل متيأر أذإ : لوقي ناكو

 . قيرطلا ىف ءىش هنم ءىحي ال هنأ

 تبقوع امبرف رخآ تقول تقو ةعاط ديرملا اهيأ رخؤت ال : لوقي ناكو
 تقولا كالذ ةمحن نه رك امل ءازج ابلثم وأ اهريغ تاوش وأ اههاوشب

 . ةيبوبرلا مكحن هديع نم ىلاعت هللا ىلع لابقإلا نم ًامهس تقو لكل نإف

 اذه ىف لخديلف نيرادلا رع دارأ نم : لوقي هنع هللا ىضر ناكو
 مائصاللا قرفي : لاق ؟ كلذ فيكو : لئاق هل لاقف نيموب هيف نحن ىذلا بهذملا

 2 هل كف ايندلا نم حربو موي لوأ هبلق نع ةمومدملا ةمهولالا ص ىلا

 هب هدي دددم الب ةهعدي نأ ىلاعت هللا نإف ءاش فيك نكي مث موي ىناث

 . خيش هل نكي مل ولو

 فصن كرت نف هاوه هلرت ردق ىلع ديرملل رعلا لوصح : لوقي ناكو

 ساو عبرلاو ثلثلا ىف لوقلا كلذكو زعلا فصن هل لصح هتيوهأ

 . ةيرهألا عيمج كرتيلف لماكلا زعلا بلط نف اهريغو سدسلاو

 سانلا ةرضحب هياجر دمب ال نأ قداصلا ديرما بدأ نم :لوش ناكو

 ديرملا هب ذخاؤي ال كلذ لثمو بعتلا نم ةحارتسالل امهدم امنإو اثبع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

0971) 
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 بزاع وأ قلطب ال نأ جوزتم وهو قيرطلا ىف لشد نإ هنأش نمو

 ةينابهرلاب تسيل موقلا قيرط نال كلذو . خيشلا نذإب الإ جوتي ال نأ

 عايضلا نع هتاقوأ ديرملا ظفح قيرطلا امنإو لوخنم ريغ ريعشلا لكأب الو

 داهج موقلا قيرط نإف ٠ تادابعلا نم للملا مدعو . ةلفغلاو وبللأ ىف

 . هيف ملص ال

 ةيادب ىف ديرملا موقلا رهأي مل انو : هللا هحر صاوخلا ىلع ىديس لاق
 فيلأتلا ماقم ىف هنال ءهتفيظو وأ هتفرح كري وأ هتجوز قاطي نأ هرمأ

 فذح ىلع لمعي ذصمخأو « ةداع هسفن ىلع قشي اب هورمأي مل كلذإن
 نع جيراخلا وه نوكيو هباجح فشكني ىتح . ءىش دعب ايش قئالعلا

 . ةحاصملاو ظحلا نم كلذ ىف هسفنل ىري امل ردص حارشناب ايندلا رومأ

 ديرما ةمالع نم : لوقي هللا همحر ىلذاشلا نسحلا وبأ ىديس ناكو
 هتدايع ىلع ضوعلا بلط مدعو صاللشإلاو قدملا ىلع لمعلا ةرثك

 لوظدلا نم رجؤملا هنكي الو . هل ةميق ال ةرجالا دبع نإف ء هللا نم

 . بهذبو ديسلا قرافي هترجأ ذيخأي ام درجعو هتليغ ىف همرح ىلع

 : قرلا دنع اذكه الو

 ث"دح وأ اهلط نأ تاماركلا ىطعي ال ىلاعت هللا نإ : لوقب ناكو

 . اوفرع ام اوفرعي نأ اوبحأ موقلا نأ ولو ءهسفن ام

 قالا نم هتاعارم عم فوقولا ىلع ديرملا لبقأ ىتم : لوقي ناكو

 ىبغصأ .ىتمو لجو نع هللا ةياعر نيع نم طقس لاكلا تاجرد هغولب ليف

 . نيكلاحلا عم ”كل-هأ ذذدلت هل سأللا مدم درجم ىلإ

 هَ ًادحاو ًاسفن هللا ركذ نع ديرملا لفغ اذإ : لوقي ناكو
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 رك ذلا ىأر ىتمو « لخد هيلق .تاخد ةلفغلا ىأر ىف هملق هاجت فقاو وبف

 3 ناطيشلل ةءحلم وبف ىلاعت هللأ ركذ لع موأدي ل نم 0 جرح همأق لخد

 ةرم راهنلا ىف ليد اذإ هسجحتيو ديراأ بلق سندي ناطيشلا ناك اذإو

 لوط ليرم ناك وأ ماركو هش ناطيشلا ضاب باق فيكس 3 ةدحاو

 ؟ هيف ًارقتسم هنرك نع الضف « جرخو ناطيشلا هيف لخدي هرابن

 ىف هلوخد لوأ هلع لاوحالا تاركنت نم قاقتي ال نأ هنأث نمو

 قيرطلا ىف هلوخد لوأ ديرما دي نم ايندلا لوحتت ام ًاريثكف « قيرطلا

 صقتنيف « ءارقفلا قيرط عابتاب ةجاح ىل ناك ام هسفن ىف ولو :لأق امرف

 . كلذ دعب ملقي الف هدبع

 كيلع هللا قيض اذإ : لوقي هللا هحر ىلذاشلا نسحلا وبأ خيسنلا ناكو

 ملعاف هدابع بولق كييلاع ىسقو ٠ قزرلا باويأ كيلع دسو ديرملا اجأ

 : رجضت الو تيثاف كيلاوب نأ ديرب هنأ

 : رظنلا لطعي أهي عقب م ىوشن ىقدأ رصيأ اك دب رملأ ه ريصت : لوش ناكو

 أمف عمط ةمقن هد_دصعو هن نيصت معتق ىعدا كب رده 03 : لوش ناكو

 قاعي نأ حصي ال هتريصب نيع هللا مستف نم نإف « بذاك وهف سانلا ىديأب

 : ىلاعت هللا عم ًائيش نوكالمب ال ءارقف ميلك قاخلا دحي هنال ء« قولخم هبلق

 هيح الو ؛ هل هلأ هم تحض نإ الإ لعد لو رم قس ل : لوشب ناكو

 هلعشل ىو لك فو نرادلا ميعن َْق كهرب و اهيلهأو امندلا تعم ىد هللأ

 00 هبر ةدهأشم نع

 ةرلك امل هيي ابوريوح ىلع هه ركب هلأ امئدلا بدأ كد رم لك نأ ملعف

 . لعمرصتقاو قحلا دوهش قوس ةرخالا ميعن بدأ ديره“ لكو « ةلقو
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 رادلا ةيابن نإف . لجو زع هللا نع بجح هسباقش ميعنلا كلذ بلط

 ةبادلا فاعك كلذ ريغو حاكنلاو سابللاو برشلاو لكلا ابف نأ ةرخآلا
 لصاح وبق هاسني ال هديس دجب هنإف . ةباد هسفن دبعلا ردةياف . ةقيقح

 هبر ةسلاجم بلطي نأ نأشلا امنإ ٠ تقولل عييضت لصاحلا بلطو « هل
 ىف نيفراعلل بولطملا ميعللا وه اذبف ٠ ةرخآلاو امئدلا ف لجو رع
 . نيرادلا

 ْْف هن دهأشم "لولو ١ اهويسأ أم تادايعلا ف ىلاعت هن ده أشم هل واف

 . اهريغل ال ةدهاشملا نم اهيف ال ةبوبحم ىبف : اهوبحأ ام ةئجلا

 ؟ اقداص ديرملا نوكي ىتم

 ةرخآلاو ايندلا ف العو لج قملا ةسلاجم ديعل ممصي ال : لوقي ناكو
 امأو ءهللا ديع الإ هللا سلاج ال هنإف , نينوكلا نم ءىش ىلإ ليم وهو

 . كللذ نع قري ال ناوكاالا نم بحأ أل سل اجي وبف هريغ

 ؛ ماعطلاو ٠ لاملا اهب دارملاف ايندلا معن انقاطأ ثيح : لوقي ناكو
 : ىباي مالكلاو ٠ ىسقي ماعطلاو . ىفطي لاملاف . مانملاو « مالكلاو
 ١ 0 ىسلي مانملاو

 لاؤس نع كيفكي ايندلا نم ًاثيش ديرملا اهيأ كل قبأ : لوقي ناك
 ابرق ةيلكلاب ايندلا كرت ىف فرست الو . تاقدصلا لكأ نعو « سانلا
 , انم جورالا دعب اهتقناعل عجرتف آربق ال كؤاضعأ لحنتو اهتلظ كانت
 . ةكرحلاب وأ . ةدارإلاب وأ . ةركفلاب وأ « ةمهلاب امإ
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 ىدتشي ًامامإ بيرق نع راص دبعلا امهلعف اذإ ناتاصخ : لوقي ناكو
 ناوخإلا نم ىذالا لاهيتحاو « ايئدلأ نع ضارعإلا : امهو . ساثلا هب
 . راثيإلا عم

 هنه ءىج ال ةدحاأو ةصعم باكيراب نواب كب ره لك : لوي ناكو

 همف ناك ام لزنأ ةلاح ىلإ ةيصعملا كت هتادر أاميرو 3 قيرطلا ُْق ىو

 . قيرطلا هلوخد لبق

 اليصفتو ةلمج ىصاعملا كرس ىتح ًاقداص ديرملا نوكي ال : لوقي ناكو

 . اليثمو ةروص ايندلا ىلإ ليملا كريو

 لع قخم رمأ اذهو ٠ ًاتقمو ًادرط الإ اهترثك دادز, الف كلذ ىلع دمحيل
 رارسإلا ديرملا ىلع احالطصا اومجوأ انه نمو : لاق ء نيديرملا نم ريثك
 . نكمتيو ىوش ىح ةقاطلا ايسييم ول هلامعأب

 نظيف هدصقي الو هيلع دمحم أرمأ ديرملا لعف امبر : لوقي ناكو
 هدلمم دري نأك كالذو « ىتارم رخآ هجو نم هنأ لاخلاو هيف صاخم هنأ

 مهحدم ىلإ ىفصيف « كلذ ىلع سانلا هدمحيف « اففعت سانلا هل هيطعي ام
 00. الوأ كلذ دصقي مل ولو « ءابرلا ىلإ هلع عجييف

 نحتمياف تاعاطلا ىلع دجلا ةيحم نم صلخ هنأ ىعدا نم : لوقي ناكو
 . مسدملل ريغتي وبق مذلل ريغت نإف ٠ سأنلا ههمذ ول اب هسعن
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 ضارتعالاو كانإ

 لاوحأ ىلع هضارتعا قداصلا ديرملا لع ءىبث رضأ نم لوقي ناكو

 ثالث هلجأ لبق تومب نأ دب الف كلذب ىلاعت هللا هالتبا نمو . لاجرلا

 مش 0 سأنلا ىلإ ةجاحلاب ةنوهو 5 رقفلاب هن وهو ) لذلاب ةنوم 7 تانوم

 ٠ . مهنم همسي نه لولا ال

 ؟ فالخلا ىلع لمعي ىذلا بذاكلاب فيكف « قافثلا

 ديرملا بح ةمالع نم :لوقي هللا همحر ىسرملا سايعلاوبأ ىديس ناكو

 نم رثأت امل |بعف ًادهاز ناك هنأ ولو « اهلهأ ةمذم نم فاخم نأ ايندلل

 : اهلهأ مذ

 ) هسالمو 2 هلكأم ىف تابسشلاو مارا نع ًاعرو نوي نأ هنأش نهو

 ةهلييعو هجرفو ( هبلقو ) هلجرو ©« ةايوو + 6 رسضن و ؛ همم و ُ هفطنمو

 ىلع دبعلا حراوج نم أشلت لامعالا نال « ةمقللا ىف عرولا هلك كلذ

 ىصعي ال نأ لالحلا لكأ نم دارأ ولف . ةمرحلاو لحلا ىف ةمقللا ةروص

 . ردق أخل عيط» نأ مارلا لكأ دارأ ولو 2, ردق امل

 كإذ لعب كملع الو 3 كمدطم بطأ : لوش مدأ نب مهأربإ ناك دقو

 عرودب نأ دب ىملأ رذدلو م لفن ىلع : لوللا موقت الو راهنلا موصت ال نأ

 . اثم الإ كلذ دادوب ا هن إف 4ووسو ءابر

 نم أشني عطقنملا ديرملا عبو : لوقي ىسرملا سايعلاوبأ ىديس ناكو
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 . هباق ىف ىذلا رونلا نم أقني قداصلا ديرملا عروو « نيملسملاب نظلا ءوس

 ىديأب ام نع هتمه عفد ىف الإ ديرملا تيأر ام هللاو : لوقي ناكو

 ظ زخلا نم ءىش ىبعمو ديرم انأو أدك امو تيأر دقلو : لاق . قلخلا

 « ذأ : ىرس ىف ىل لوي | لئاق اذإف « هيلإ تفتاي ملف هيدي نيب هتعضوف

 .!!1! هنم دهزأ بلكلا نوك نمل

 نارقأ نم دحأ قح ىف اوعقت نأ نوديرملا اهمأ م ايإ : لوي ناكو

 نم مابإ مث مابإو ٠ ميوذخأي مل ولو مس ءايلوالا موحل نإف « مكخيش
 ام رك أ أهنم اوذاخ 0 ظ ةيمغلا كت هغابن مل أذإ دحأ ةنيعلا ةناهتسإلا

 , قيرطلا ىف هلوخد لبق ةظباسلا هنالز ىلإ رظني ال نأ هنأش نمو

 كلذ نإف اخلاص ريصيو هيلع مهتفي نأ ىلثم ىلع ديعب : هسفن ىف لوقيو

 نأ ديردلل ىغبني ال : لوقي هللا همحر ىسرملا سايعلا بأ ىئديس ناكو

 لهأ نم ًاريثك نإف . متتفلا لوصص>- نم طنقيو ةقباسلا هتالز ىلإ رظني

 ءاماوالا نم اأوراصو اوات م تثاللز مه مدقت قيرطلا

 نب أحتف عرسأ ناك رطاخ راسكناب قيرطلا ىنأ نم : لوقي ناكو

 مامإلا أدب كلذلو « تاعاطلا نم هل مدقت ام ردصلا مئاق وهو اهاتأ

 ليضفلاب ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب نيعماجلا موقلا لاجر هركذ ىف ىريشقلا

 اسلف « ةعيطق نمز امل مدقت ناك امهنوكلل ُمدأ نب ميهاربإو ضايع نا

 ءاجرل ةب رقتو ًاطيشنت للا همحر امهم أديف « امبيلع هللا لبقأ هللا ىلع اليقأ

 . تاعيطقلاو تالزلا مل تمدقت نيذلا نيديرملا
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 ريثك نم ريدش ىلاعت هلإ ةنملا دوبش عم المأق ديرملا لمع : لوقي أكو

 . كلذ ريغ هدوبش عم لمعلا نم

 ىلع هتءارقو ةعيرشلا ملعب لاغتشالاب ديرملا اهيأ كايلع : لوقي ناكو

 نيذلا داهزلاو داكعلاك نكت الو . لمعلاو لمعلا نيب نيعماجلا ءايلعلا

 مهن ادابع َْف بدالا نع باجح مهبولفو رادلا هذه نم اوجرخ

 0 ظ . مميز عم
 تام امير هتوم لبق ةءيرشلا مولع ىف لغلغتي م دب رص لك : لوش ناكو

 . رعشا ال وهو ؛ قافنلاو 4 ءابرلاو بجعلا قئاقدك « رثايكلا لع آرصم

 اذإ بحلا ناف « ًانمع هتيأر نم ىلع ضارعءعالاو 03 لوقب ناكو

 . نمس ديعلا نم نكمي

 ركذتأ الك : لوقي كلذ ىف هل ليق' اذإو , أدج ًانيمس ىلبشلا ناكو
 : ًانمس دادزأ « نم دنع انأ

 ايندلا َّق ن.ديرملا كدهزي هدجاوف نيم حبش ىلع © صح دب ص لخدو

 ىنسنمم ام ىلاعت هتزعو : لاقو . شيشلا هفشاكف « نمتلا نم بدلاك وهو

 . ىلاعت هيح ىتتكس امإو لكآلا
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 : حتتملاو ةداسلا

 ميركلا هبجول ىلاعت هللا ديعي لب هيلع حتفلا ىطبتسي ال نأ هنأش نمو
 طورش نم ةدابعلا نإف ؟ ال مأ باجحلا هلع عفدو هيلق نيع حتفأ ءأ وس

 نأ كايإ : لوقي هللا همحر ىنرعلا نب نيدلا ىحح خيششلا ناك دقو ةيدوبعلا

 متتفلا نإف ةدهاجما ىلع مد لب « حتتفلا تارامأ رت مل اذإ ةدهاجملا كرثت

 ممتفلا نكلو , سفنالا هلاثتو لامعاللا هيلطت « هنم دبال مزال سأ اهدعب

 تنك اذإ ةرّثلا نم كلاعال دب ال هنإف كبر متت الف هادعتي ال , تقو

 نوكت نأ نم رفو ل ةدوسأو ةلمج كيرل ةمهلا كيسفت نه عفرأو ًآصانع

 . تاحوتفلا نم نيتئاملاو عبارلا بابلا ىف هركذ . مهتلا لهأ نم

 أبمأ ردح] : لوش اذو له قى كيس يش داتا نب دوأد خيشلا ناكو

 نإف « باودلاو رجالا كتدابعو ' كركذ نم كأ دصق توك نأ كب رمل

 هتاجانمم ذذلتلا ىف كتمه نوكت نأ ىغبني امو « ةلاح ال كلل لصاح كلذ

 ماد ام برشيو لكأي امب ماهتهالا هل ىغبني ال ناطلسلا ةسلاجع زوفلاو
 . هتمدخُخل ف

 » هلي | الإ هلإ هيل و لوق معمم ةايمل هلق دب رملا لايقإ : لوش ناكو

 . هللأ نع ةلفغلا عم ةدامع ضراآلا ءلم نه هأ ريوس

 نأ دعب ةوهش رظن ايندلا ىلإ هبل ديرملا رظن اذإ : لوقي ناكو

 . باذعلاب وأ باسحلاب وأ 5 باجحلاب بقوع أهنم جرخ
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 تناكل هيلإ ىعدت ام ردق نديرملا سوفن تيلع ول : لوقي ناكو

 . هبلإ ابعاد قباسل

 هاقلتي كب لوح ندم هبش لزسو الإ كلي لوح كتقو نم ام : لوقي ناكو

 ديرملا لحأرم

 ءملعي ًاثلاثو « مبفي ًايناثو « عمسي الوأ ديرملا : لوقي ناكو
 . فرعي ًاسماخو « دهشل ًاعهارو

 قبي الف «ةين لوصولا ىف ىدلو اي كل ناك نإ :ديرءلل لوقي ناكو

 . ةيقب فالخلا نم كيف

 . هناحتمأ دومججو الإ دب رملا نطاب رووج رهظب الا لوقشي ناكو

 ىلإ همدق طق لسقتني ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوقي ناكو

 . ةوهش لك باقلا نم بهي ةدارإلا قدص نإف همست ظواظح نم لموع

 ه ردس دياعلاو ء عبت هرهاظو « هنطاب هريس قداصلا ديرملا : لوي ناكو ظ

 . عنيت هنطابو ش2 هرهاظ

 0 اهيلع رص لف ةيصعم ف ناطيشال دب رملأ داقنأ اذ]إ : لوش ناكو

 ٠ هّْل كح / هنأكف عجدرو بات

 كيذؤي ال قلخلا نم ًادحأ باطن نأ ديرملا اهيأ كايإ : لوقي ناكو
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 مقتليو هئايلوأل رصتني نأ ديال ىلاعت هنإ م « مهب ءىزهتسلو ٠ سلاجنا ىف

 . كلذ هللا نم اوباطي مل ولو ماذآ نم

 . موقلا لاعفأ ىلع هلابقإ دوجو ىف ديرملا لام سأر : لوقي ناكو

 . لمعلا راثك] نم هل ريخ هبلق ةرانتسا ىلع ديرملا لمع : لوقي ناكو

 , قداصلا ديرملا بلق ٠ قئاقحلا حرص رشاب ول : لوقي ناكو
 . ناوكاللا هعسن مل

 سندتي ال ديرملا بلق ىلع دري رون راونآلا نسحأ نم :لوقي ناكو

 5 ىوعدلا ةبلظب

 نم ةماسبقلا موي عزفي ال نأ نيديرملا نم دارأ نم : لوقي ناكو
 . تادابعلا ىف ليللا دياكيلف روصلا ىف خفنلا

 زعأ امو « اهلطي نم زغأ امو « موقلا قيرط زعأ ام : لوقي ناكو
 . لاجرلا غلبم غلبي الع تيثي نم زعأ امو « اهلع هلدب نم دحي نم

 , تعطتسا ام كسفن ةفلاخم ىلع لمعإ ديرملا اببأ لمعإ : لوقي ناكو

 ديربلل تضرتعا اذإ سفنلا نإف « كل ةيكار تناك نأ دعب اهكرت ىتح

 اذإ فيكف 2 تاعاطلا ليصحتو راكذالا ديزم نع هتفقوأ قداصلا

 .6 بذاكلل تضرعا

 عيمج هيلع ىبي ىذلا هساسأ هنأف ايندلا ف دهزلا مزالي نأ هنأش نمو

 . ةرخألا لامعأ هل حتفت ال ايندلا ف بغارلا ذإ قيرطلا ماكحأ
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 قيرطلا ساسأ

 هعضي ساسأ لوأ : لوقي هللا همحر ىعافرلا نن دمحأ ىديس ناك دقو

 ايندلا فق دهر ' نم « ايندلا ىف دهزلا : قيرطلا ىف قداصلا ديرملا

 . هدعب ءىش ءانب هل ممصي ال

 بلق هجوتب ىلاعت هللا لأس ىتح ًاقداص ديرما نوك ال : لوي ناكو
 رقفلاب مرفيو « دلوو لام نم هنع هلغشي املك هنع لوح ىلاعت هللا نأ مات

 . ليقأ اذإ

 كري ىتح ىلاعت هللا عم ةلماعملا ءافص ىلإ دحأ لصي ال : لوقي اكو

 ةيحمو هسالل الاثتما ىلاعت هللا دمحيو 2« ةرخآلاو ايندلا ىف هسفن ظوطظح

 . هثدهاشل

 تاذلا ىلع مالكلا ف هضوخ ديرملا هيف عّقي ام مبقأ نم : لوّقي ثناكو

 لضفأ كلذ ىلع هتوكس ىلاعت هلل, فراعلا ناك اذإو « ةيهلإلا تافصلاو

 ظ .؟ ليرملاب فيكي

 نم فرعي مل نمو ٠ ملفي ال للستمو لصي ال تفتلم : لوقي ناكو
 . ناصققت هتاقوأ لكف ناصقنلا هسفن

 ةيققنلا بايثلا سبلو « ًاهفرت ماخلا لوخد ديرملل هركأ : لوقي ناكو

 . لذلاو « رقفلاو « ىرعلاو « عوجلا : هل بحأو ضيبلا

 . هقاليخأ بيذبت



 ,|مسوس

 عرفت ىتح ىدلو أب اهعونأ : هل لوقي ةبج ديم ىلع ىأر اذإ ناكو
 ةيلحو « ءاسناألا سايل فوصلا نإ « اهتانوعر ةلازإو كسفن داهج نم
 للحي الو مهسابلك سلي نأ هل سيأف مبقالخأب قاحتم مل نف ءايفصالا

 . ايرخسلا لهأ لعف م « مهم ءارهتسالاك كلذ نإف ٠ مهتيلح

 اذه نم مق : هوخأ هل لاقف ء وغل ىف ساج ديم لك : لوشي ناكو

 3 قيرطلا ىف ءىش 07 ءىحي ال 4 أوملعاف ٠ هلوق ىلإ عمومسإ مف »ع سلجلا

 ثلثلا لوأ ظاقيتسالاب ىدالوأ اب مكيلع : هتذمالتل لولقي ناكو

 ىلايل نم ةليل نم ام هلإف . كلذ ىف اوطرفغت الو « ليللا نم ريخالا

 ةلمتشم « ليللا نم رخآلا ثاثلا ىف ءامسلا نم راثن اهف لزنيو الإ ةنسلا
 هنم مرحيو « نيظقيتسملا ىلع قرفتيف ٠ بولقلا ىحت ةّيملِإ دادمأ ىلع
 . نومانلا

 بويع ىف رظن هل نوكي ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوقي ناكو

 ثاالو ةلْز 2 عفو نم ٠ ألع طبخ نأ لع ء سسومل الو 4 هناوخإ

 0 ةبط رعب سانلا

 نأ ىنعي « هل دلتتف كناوخإ نم كيلع ذبلت” نم : ديرملل لوقي ناكو

 نمو « هلجر لبقف اهلبقتل هدي كل نم نإف . هفلاخت الو هحصن عمست
 آاريخ الإ هب اونظت الو هومدقف الثم ركذلا ىف ةءادلا ىف يلع مدقت

 سفنلا ظح ال « هنع هللا ىضر . ليجعت ركذلاب ةءاديلاب هدصق ناك امرأ

 ءىسي مدحأ مادام هنأ اودلعاو ءهيخأب هنظي نأ ديرما ىلع بجاو اذهو

 . هنطاب ةساجن لع ليلد وبف قالا نم دحأب نظلا

 50-- 03 8 كسل دفعت نأ ديرما يلع اد الطصأ بدا لوُقي ناكو
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 وه قلختيب نأ هسفن مزايو الإ ريخ آدحأ سأي الو « هيلع ةناوخإ هيلي

 . كلبف ةسائرلا هقرست الث ء هلبق هب

 برقعلاو ةلمقلاو د ةصرق ىلع ريصأ : ديرسلل لوش ناكو

 ريقلا براقع لع وأ '( مثريغ نم ىذآلا لمح ليع نامدإلا أل لصحيل

 : 1 ةذخاؤملا تثصحعقفو نإ

 قيرط باطت فيك : هل لاقف « ًاثوغرب وأ ةلق لتقي ًاديرم ةرم ىأرو

 ؟ اهتصرق لمتحت الو ةلمقلا لتقت « كظيغ نشث تنأو ىلاعت هللا لهأ

 هحورش لاعُفُأي دق الو « هيلش هي ةرمأ أم مزالي ْنأ هنأش نمو

 34 لي رم اهكردي ال 0 دهأشم نإذ 03 كلذ هىعأ ناك اذإ الإ 3 اهلك

 ١ أذإ رك ذلا سا ةعامجا ةالصل هجورخ مدع نم ديرملا رذحملف

 0 هيلع .ثكرو درأو 8 خبشأ]. نم كلذ ناك امب رف كالذل خيبشلا جر

 كىالذ ناك امبرف ظ ديرملا فالخ , ىثملاو جورخلا لع ةردقلا نم هع

 جرخأ ىدح حبصلا ةالصل جورخلا فاكتالل ىأ هللاوو 4 المسكو ًآقافن هنم

 دحأ ىلع ًافوخ فاختأ الو 6 ليللا تادراو لش نه ًارج لجر * بأ

 . كلذ رعشب الو كلبقف كلذ ىف ى ىدتقي نأ ناوخإلا نم

 )ع هتحرش هل هرمأ أم نيد رملأ ضع ةيلع أم حيلي ال نأ هنأش نمو

 . ربسلا هملع سكعنا هيل اح ىم 7 هأ أح بساني لع كلي ره لكل .نالل

 مونلا تح < اهتسبالمو تأ وهشلا لكأ بان هةسقن لع كسلا نأ هنأش ندور

 . تالذ 2 هةسفمل صو رب الو )2 ةياغ ءلإ

 طرش نم : لوقي هنع هللا ىضر ليجلا رداقلا ديع ىديس ناك دقذ

 ماوعلل ةوهشلا امن] ء ةوبش هيلع ممحت ال نأ قداصلا ديرملا



 ب 9 نس

 : هتبكر الإ الوه تكرت امو « ىيادب ىف لاوهاآلا تيساق : لوقي ناكو

 ىف ًايفاح ىثمأ تنكو « ةقيرتخ ىسأر ىلعو «٠ فوص ةبج ىمابل ناكو
 ءىطاش نم . سخلا قروو « لقبلا تاماق قوق ناكو « هريغو كوشلا
 لاحلا ىلاعت هللا نم ىنقرط ىتح « ةدهاجماب ىسفن ذخآ لزأ ملو.« ربلا

 . موقلا قرطي ىنلا

 ىنع سانلا رفنتل ًارارم نونجلاو سرخلاب ترهاظت دقل : لوقي ناكو

 تقأو © اناتسراملا ىلإ ًارارم تامحو لجو زع ىبر نع قولغشي الو
 ديرجتلا لع ةئس نرشعو سمخ وحن اهئارشو قارعلاو دادغب ءارح ىف
 ةئس تثكمو : لاق . ىتوفرعي الو « قلخلا فرعأ ال تنك ىتح ةحابسلاو
 ةءم نيعبرأ ةدحاو ةليل ىف تيلتحاو « مانأ الو برشأ الو لكآ ال
 ؟ ىلاعت هللا نم ءايح ةرم لك بقع لسنغأ تنكف « ةدراب ةليل تناكو

 نيب ساجأ له / ىل ًاناحتما ىلاعت هللأ نم كلذ ناك امر : لوشو

 لستغا ابر ديرملا نإف «كلذ نع هترضح متلظغأ وأ اصخرتم آبشنتج هيدي
 : لوقو 3 آصخرتم ضع كود هل قيعفو أذإ تامالتحالا هذه ضمد ىف

 مهبولق رون ءؤطي ةبلظلا طاسب ىلع خايشالا سولج : لوي ناكو

 0 ديرملأب فيكف

 طاسب ىلع سلخ ةليل لك سو هيلع هللا ىلص ونلا ىري مهضعب ناكو
 مسو هيلع هّللأ ىللص هأرب راصو « ةبورلا هنع تءطقناف ةالولا نم صوخش

 : لاقو 6 ًانامز هءأرو ىف 3 ا ديعب
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 صمأ اذص ؟ ى عامبجالا بلطتو. نيملاظلا طاسب ىلع سلجت : لاقف

 ؟ نوكي ال

 : طبيخ الو « بتكي الو « رك نلا ساجب تقو مدحأ أرقي الو / أوقرفت الو

 , ةرورضل الإ « أقلطم ايندلا لامعأ نم ةيوارلا ىف ًائيش لمعي الو

 ريثكت ءارقفلا نم بولطملا نإف «٠ كلذ وحنو « ىلاعت هلل ريقف بوث ةطابع

 4 نيرك اذلا بولق فعضنت' رخآ سل مهنع ةقرفتلاو ع نيركاذلا داوس

 ظ . موته سفتو

 . اولفغت الو ملاوحأ نم

 اونوكت نأ متبلط نإ تالزلا رئاس نم اوربطت : نيديرملل لوقي ناكر

 ةصلاخلا ةيوتلاب هب وبذ نم رباعتب ١ نم لكو « ةالعو لج .قحلا سلاج ند

 . رانلاب ه ربط الإو لك ىبتعأ نإ ©« كتوم لبق ضاساألاب ىلاعت هّللأ هربط

 ىأ ةرخالا معن 2 دهزلاب هماعف ةرخآلا دارأ نه : لوش ناكو

 . ريغ ١ هتسأ اجب َْى امحو هسه الاثتمأ ىلاعت هلل كبعمف

 . مونلا لجال ال همايق لجال ليللا لوضد ىلإ نحب نأ هنأش نمو

 رداقلا ديع خيشلا ىديس باحصأ دحأ ىبنشلا دمحم وبأ خيشلا ناك دقف

 ىف : لوش ووف )ع ةدب اكملاو ةدهاجلا قداصلا ديرما ه ووش : لوش ليجلا

 . لسكلاو مونلا بذاكلا ديراا ةوبشو ؟ ربسأ ىتح ليللا لخدي

 نان كنرأ نم ماعط نم لكأت نأ دي رملأ ابمأ كانإ : لوش نآكو
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 هسأق ىف هماعط نم لكأ نم عوج ا نم تهكعشصض ولو 4 موقلا قيرط

 : أآموب نيعب رأ

 رع هللا نع ةلفغلا نم هيلع دشأ ءىشب ديمم ىلا اه : لوقي ناكو

 مانملاو ةلفغلا ىف هترضح ىلإ هداق دبع ىلاعت هللا بحأ اذإ نكلو لجو

 هيلع دشأ نكي و هللا نع ةلفغلا لهاست ديره لك : لوشي ناكو

 ءىش هنه ءىجحب ال ةدارإلا قيرط ىف بذأك وبف ©« فويسلا برط نم

 عج ري مك «ةرم نبع نم هسعت لوطاف لجو زرع هنأ مظعت ريعل كللأاس هنالل

 35 ءأج يدع نم

 نق ٠ عرسأ هيلإ" ةنوقعلا تناك دير رمل. ةج رد تاع املك : ل وقتي ناكو

 نه هيرشي مل ىلاعت هللا نإف هنم مد اوضفناف كللذ ىلع بقاعي ملو ةلز

 . هلل رماح

 ىفلا غلي نأ امأف لعسل ىد ددلأ موزأ دب رملأ قيرط : لوش نأكو

 ٠ هأدد كتوم نأ أمإو هأنم

 دادمالا هنع هللا عطقي الف ءىسي نأ ديرملا لبج نم : لوقي ناكو
 ةءاسالا نمز ىف هنا جاردتسا كالذو ذخاؤم ريغ هنإ : هسفن ىف لوقف

 ءاكيلاو فساللا ديرما دقف نأ ىلع اوعمجأ دقو « هيلع بوضغملا كح ىف

 . ناللذخلا تامالع نم ةمالع لز اذإ
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 قداصلا ديرملا طرش

 ءاقاب الإ قوش هل أدب. ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم :لوقي ناكو
 ةرخآلا ىفو بلقلاب ةدهاشملاب خزذربلاو ايندلا ف نوكي ءاقللاو ىلاعت هللا

 . ةرهاظلا نيعلاب « رظنلاب

 ناك امنإو : اولاق هلامعأب بجعي نأ المج ديرملاب قك : لوقي ناكو
 . ىطغتن اال ىهو هيسمز بويع بجعلاب ىطعب نأ ديرب هنال البج هبي

 هسقن تافص نم خلسفي ىتح هتدارإ ىف ديرملا قدصي ال : لوقي ناكو ْ

 ةا 0000577 الك ةيدرلا

 اوم وأ السك هللا ركذ سلاجب روضحن نواهت ديرم لك : لوقب نانو

 . هسفن ناسل لع هيويع ىلاعت هللا فشكي نأ دب الف ايندلا ثيدحم

 لبق لاوحاللا بابرأ مالك ةاكاحمو نوديرملا اهببأ كاي] : لوقي ناكو
 مثرص مكنأ مكظل قيرطلا ىف ديسلا نع مكعطقت اهنإف موقلا غلبم اوغلبت نأ

 حايشالا لثم

 .نمو نيطاخبلل كتص ديرملا اهنأ كطيلخم ةمالع نم : لوقي ناكو

 ةضيرفلاو ةنسلا ةمزالم قداصلا ديرملا ةمالع نم : لوقي ناكو
 . ىلاعت هللا ركذ ماود ةضيرفلاو . ايندلل هلت ةنسلاف انحالاطصا ىف

 لجو زع هلل أ لهأ نم دحأ ُْف هناسل قلطأ دب ره لك : لوقي ناكو

 . توما دنع نيتدابشلاب قطنلا نع هناسل داقعناب ىلاعت هللا هال



 سو

 ةمعطلا ماوس لوصولا مرح كب رم ف اياك اذإ ناتاصخ : لوش ناكو

 . قلخلا ءاذيإو

 هرجن اذإ ةخسولا تاقيلخلا سايلو « راسكنالاو ةلذلا رابظإ هنأش نمو

 ركذلا سلجن هيلع رضح اذإو « هيلع ريخلاو ةقرلا بابل ًاحتف هناخ]
 ناك ولو ركذلا سلجم متفي الو « ةقلحلا لتشدي الو هتيشاحب ساجيلف

 هسفن رسك ىلع لمعلا هيلع بجاولا ذإ ءهورجبم نأ لبق هتداع نم كلذ

 قداصلا ديرملا ةمالع نه : لوقي هللا همحر قصرملا ايلع ىديس تعمسو

 ال « هرج اولاطأ اك ةمحم مل دادزيو ء هسفن ىلع هناوخإ عم نوكي نأ

 . هسفن مده ىلع هل ةدعاسم نم كلذ ىف

 رقي ال ماودلا ىلع هدسج وأ هحورب الاع نوكي نأ هنأش نمو
 . تلذذ نع

 دي رملأ ْنأش نم : لوقي هنع هللا ىضر ىركبلا ندلا مج خيشلا ناكو

 « ةرخآلا ىلإ هرفسو « سالفالا هتعاضبو « ىوقتلا هداز نو نأ

 , زجعلا هريبدتو « نيقيلا هبحاصو «, ربقلا هلزاتنمو « سافنالا هلحارمو

 ءرمعلا ةبساحم ةمونو « رقفلا هساءلو « هولخلا هتيو . نوكسلا هتاكرحو

 رظن نإو « ةمكحلا مولعف سرد نإ «هسلجب هدجسمو « هتداسو هتيكرو

 « ةعانقلا هللعمو « قاخلا نسح هتمسو ٠ قيقوتلا هقيفر « ةربعلا رظنف

 هتمصو « ةنجلاب ال هللاب هحرفو « رانا فوخ هتمهو « تمصلا هموصو

 ؛ رباقملاو « توملا هظعاوو « مبنف عمطلا هضرم نأ ا « قاخلا نم سألا

 ديغ ىف هريع تاقوأ ىف هطيرفت ىلع نرحلا هيرطمو ء« ىلايللاو « مايالاو

 هحال_بسو « شاع ام أدبأ ايندلا ضفر ةمزاجلا هتينو « هللا ةاضرم

 ؛ ايندلا هنجسو « ناطيشقلاو سفنلا همصخو « عرولا هبيكرهو « ءوضولا
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 هراعشو « هنيد هنصحو « رافغتسا هرابهنو ء عرضت هليل ٠ ىوملا هناّجسو

 هتق رححو ع هلارب نظلا سوس هلام سأرو « هبر باتك هلدصحمو « هعرش

 وبق « هب هللا هاده ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ةرك
 . قداصلا ديرملا وه اذهف « ةماللا عيمجو هل قيقحلا خيبشلا

 هلمع در نم هفوخ نوكي نأ قداصلا دب رملأ طرش نم ؛ لوقي ناكو

 . ةرهأظلا هيص أعم نع هو نم شكأ هدنع حاصلا

 ىف هناسل عم هبلق ىوتسي نأ قداصلا ديرما طرش نم : لوقي ناكو

 ءىلتمن نأو ةدحاو ةبوقع ةرم ىف هبلق بقعي ال « ركذلا نم ةرم لك

 هسفنل ىري الف كللذ عمو ء« لجو زع هللا ركذ ةبحم نم اهلك هقورع
 . ال هليهأتب الإ « لجو رع هبر ةمدخل ساصت ال اهاري لب « ةميق

 ءانبأ نيبو هنيب نوكي ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوقي ناكو
 0 ةيعرشلا ةرورضلا ردش هلأ قفسلا# هلو 4 ةيححاصم الو ع ةقداصم ايندلا

 . اهريغ ىلإ ليم هعدمت ال ىلاعت هللا قيرط ةبحم نإف
 ضخ راص الإ قداص ىلاعت هللأ قيرط بحأ أم . لوس ناكو

 . هللا ءاقل لجالل توملا هبحو « هللا نع هبجحت اهنوكل « اهبالطر « ايندلا

 , سائلا نع ةلزعلا ةيحم قداصلا ديرملا نأش نم : لوقي ناكو
 راها و ىكوقتي يد 6 ةءرخلا عضاوملاو 1 ىرارللا ف سولاجلا 6 هؤانغتسأو

 .٠ رايغالاب 9 سن دتي ال

 ةءايع رشأأو ريخلاو / سانلا نه مهديع مذلاو حدملا ءأوتسأ هنأش نم و

 هللا نع يطري تكلذكو ؛ اضتتملاب ال ءاضقلاب يضريف ٠ لجو زع هللا نم
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 هثدابعو هصالخإ ةمالع نم كلذو « ءاطعلاو عنملا ءاوتسا ىف لجو زع
 . ةلع الب هدر

 هناسل لع ىرص ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوقي ناكو
 , ةنجلا لهأ لاوحأو « علطملا لوهو . توم ا ركذ ىأ هللا ركذ الإ
 نم ءىش عم فقي ال « هتقو زواحب هلمأ داكي ال « راثلا لهأ لاوحأو
 بواطملاو « قيرطلا ىف لهانم ابلك اهنال ءهللا نود ةرخآلاو ايندلا رومأ
 لاك ىف ىعسلا نع لفغي ال . ريغال لجو رع هللا ىضطر وهو اهثادو نم
 تالدلا رئاس نع درجتلا نع الو « اهتاوهشو ايندلا تاساجن نم هريبطت
 اهنع غيزيال ٠ ًاداقتعاو المعو الوق ام الماع ةعيرشلل ًاظفاح « تالفغلاو
 . نبع ةفرط

 ساسللا رورم نع ةديعبلا ةوللا ب قداصلا ديرملا : لوقي ناكو
 ايف هلجر دم هل حصي ال ىتح ةقيض نوكت نأ بحبو حوطسلا ىوالعت
 د”وعي نأ هل ىغبتي الو ,. سمشلا رون اباخدي ال ةلظم نوكت نأ بحو
 نإف « ءاشعلا ةالصل ريصي لب دقن الو « هدنع ماعط تايبب طق هسفن
 لكأ كلذو هدجو نم لكل هتولخ نم هجرخأ هلم هلي نم د ىل

 . هحسحتق لوصحو هدأ دعتسأ َْى

 ىوقي ىتح « ركذلا نع رثفي ال نأ ديرما طرش نم : لوقي ناكو
 هيلق ذخأي ةراثو هبلق نمو هناسأ نم ذخأي ةراتف « لاح هنم هل لصحو
 : ءوضولا ةئس ىتهكرو « ىحضلا ىتوكرو نبسلا ىلع بظاويو « هناسأ نم

 ىلع بظاوي الو « عاطتسا ام ركذلا سلجم « روخبلاو بيطلا لمعتسيو
 مايأ ةثالث وأ مايأ ةعبس لك مسدلا لمعتسي لب « هبلق لظيف مسلا لكأ

 نم نإف , عاطتسا ام هسفت رورغ نم رذحيلو اليلق هنم لكأيو . ةرم
 : ىوهلا قفاونو ض لقعلا فااضو 0 ريخلا هركشو رشا بول نأ اهنأش



 سفنلا ضا ىأ نم روص

 تهتشأ أذإو « ةريايجلا كوللاك ىهف تيضغ أاذإو ٠ سرففم ا دسالاك

 ىهف كثنمُأ اذإو ظ ةرطاك ىهف ءىش نم تفاع اذإو ) مءاهبلاك ىهف ًاييش

 . داما لثم ىوهف تنكس أذإو 3 نيطابشلاك ىهف ترص اذإو 6 رغلاك

 ةرضح ًافلكت ءاكبلا نم ريخلاو حالصلل ديرملا رذيل : لوقي ناكو

 ضعب ىف أاهضعب وأ نوكت امر روماللا هذهو « قافن هلك كلذ نإف سانلا

 نم هلأ انذاعأ « شيشحلا عيب نع الضف « رخلا برش نم آرش لاوقالا

 ٠ نيمأ تشع ام ًادبأ انسفنأ رورش

 لع هتنأك هسسفن ىري نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوقي ناكو

 مفكو . سانلا ىذال لمحتلا ديرملا قالخأ مظعأ نه : لوقي ناكو

 هعوقو نم دبالف ظيغلا ,ظك لمحي مل نم لك نإف « عاطتسا ام هظيغ
 . راذتعالا لذ ىف

 ءىشن كلود هدحو هللأ لإ اج وتم اباد هءاق لعب نأ هنأ نمو

 ةضاير دعب الإ هلصي ال كلذ نأ مولعمو « ةرخألاو ايندلا رومأ نم

 .٠ ةرخالاو ايندلا ظوظح نم ظح ىلإ تافتلا هل ريصي ال ثيحم « ةمان

 بولقلل سيل : لوقي هنع هلا ىضر ىنبرغملا ندم وبأ خيبشلا نأك دقف

 أيفدال هيجوت نإف :. اهريغ نع بجح الإ هجوت ىتع « ةدحاو ةهجو الإ
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 هوس وت نإو , ايندلا نع بجح ةرخآلل هاج وذ نإو 2 ةرخألا نع بيجو

 . نيرادلا نع بجي هللأ ةرضح ىلإ

 ىف نيئدتبملا ثادحالا هتبح ديرملا ىلع ءىش رضأ : لوقي ناكو
 امنإ نيديرملا ةيبرت نآل « ريسلا نع عطقنيف مهلع خيشمتي هنإف « قيرطلا

 كثادحاللا ةيوح امأو 5 مهتادهاجب تثمنو ' مهني رش ترلخ نذلا خايشاألا ىه

 . ةدحاو ةلمج موقلا قيرط نع جراخ رمأ كلذف داسفلا

 ”دجمل تكالذو « هصشنو هندابز فرعي نأ دي رم لأ طرش نم : لوشي ناكو

 . لسكلا هقرط املك لمعلا ىف

 . مظع لهج ةبوت ريغ نم موقلا قيرطل ديرملا بلط : لوقي ناكو

 لهأ نم هناوخإ ةثداحع نع لوغشم قداصلا ديرملا : لوقي ناكو

 ؟ ايندلا ءانيأب فيكف « قيرطلا

 قح ىف هنم ودبي امل أظقي نوكي نأ ديرملا نأش نم : لوقي ناكو

 ال وغشم لغشأ نم نإف :( لجو زع هير نع هاخأ لغش لف « هريغ و هسفن
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 ؟ قحلا ةرضح ىلإ دررملا لصي فبكح
 ةصاخلا قمهلا ةرضح ىلإ ديربلل نوكت ةلحر برقأ نم : لوقي ناكو

 8 هرارسأ تفص هراك ذأ تمأد نس نأ لع اوعجأ كضق ؛ ركاذلا ماود

 . هرارق هللا ةرضح ىف ناك هرارسأ تغفص نهرو

 .٠ لجو رع

 5 قيرطلا ف ايميضو (؛ تصقأتت رسولا ف هلاوحأ ىأر أذإ هنأش نهو

 هيلع مرو 4 هل أح نم مردح وأ ِ هناوخإ ناد نم جرخبلف © تهعض

 5 هماع كالذ رص مج ريش 0 كلذب موفلتي هال َء كيسسلل نع بيدك نأ

 ديرملا مصني ىرصقألا جاجحلا وبأ خيششلا

 لوعو اذإ لوشي كسك هللأ ىصر ىرصقالا جاجحلا ونأ خيبشأا ناك دذو

 جورخلا هيلع بجااولاف ) قيرطلا بلط ق قدصلا مدع همسملان نم دي رمل

 2 هيلإ مرظنل هيلع مهمزع روف مل ناك جر ١ نإف )ع ءارقغلا نيا نه

 نال هانيذك قرس ال هعبط نأ معز نم لكو مهنم ةئيسلا عابطلا ةقرسو

 . © الملاك هللا نع ةلفغ هقرطت ال نم الإ نوكي ال كلذ

 اوجرت الف هناوخإ نم دحال دسح هدنع ناك ديرم لك : لوقب ناكو

 . دوسب ال دوسحلا ذإ آدبأ ءاقترأ هل

 غياصلا نب نسحلا وبأ خيشلا ىخأو انأ ءىجأ تنك دقل هللاو : لوقي مث
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 لعأ ميلا : لوقأو ردكذأف هفاقم ولعت ىاقم ىرأف انخيش ىلإ ةيردنكسإلاب

 ٠ ىلع ف لوقي رخآلا ناك اذكهو » ىاقم قود هماقم

 هللأ ىضر « در الو ( لدي "الو مهي لغ هل موقللا جرد أذكم

 . سيفش رطاخ « اسيفن بطخ نم : اولاق دقف

 ىلايللا ةدياكه لوط نم لالكو روتف ةرم ىدنع لصح دقلو : لاق

 هبلإ ترظن ىتإ كلذو «. نارعج ىنأب ١ ىلاعت هللا ىنناعأف « ءاتشلا ىف

 لي ملف « راثلا نم برقلا لجالل , جارسلا ةرانم دعصي نأ دبح وهو
 ةيابعمس ةلمللا كلت هءلع تددعف ءاسأم اموكل 5 حبصلا ىلإ عقيو 2 قازب

 . حجار ل وهو ةعقو

 ١ عج رت تنأ و اه ولطم نع عج رس ال وهو هةعقو هن أعم : ىسفت 2 تقف

 نم كلذ ناكف , تذخأ ام كلذ نم تذخأف ةليتفلا بناج ةراثملا قوف

 ٠ كلذ لع هلل لل او © ىل هلل أ دودج

 ىلع ردقت ال كنإ : ناطلسلا لاقف ناطاس ةئئا ديرم بطخ دقو لاق

 فالأ ةرشعب ةرهوج لك ةرهوج ةئام :لاقف ؟ اهربم امو : هل لاقف اهررم

 , تابلظلا رحب ىف ريقفلل : لاقف ؟ رهاوجلا كل: ل نأو : هل لاقف رائيد

 هنم حضني راصو . تايلظلا رحب لحاس ىلإ بهذو هتعصق ديرملا لون

 هتلبا هجوزو هءارو لسرأف ٠ ناطلسلا ىلإ كلذ غابف ىلا ىلع هتعصقب

 . هييش ولعل هن أريزو هلعجو هددع نم اهربمأو

 06١0
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 لوصولا نإف كلامعأب لوصولا بلطت نأ ديرملا اهمأ كابإ :لوقي ناكر

 . هدالمو تقولا بدأ كتاف الإو 0 ةيدويعلا

 بانجل ايظعت « تاذلا ى طق ضو اال قداصلا ديرملا : لوقي ناكو

 . لجو زع هللا

 دوجوم الل وأ ' هلأ ىققح : لوش هومدج لد م لك لوي ناكر

 . قيدنتز هن[ف هولتقأف بلي : نإف همنالي هوذ”رعف . هللأ الإ

 طق هسفن لغضشي ال نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوق, ناكو

 نسحأ ىلع سانلا لمح هنأث لب هتاوخ] نم دحأ ىلع راكنإلا ىلإ ةردابملاب

 نإف مايشالا امأو . صقان وبف أصقن دحأ ىف ىرب ماد امو . لماحملا

 هوذقنيل هل ةحلصم ىلاعت هللا نم ماهلإب كلذ امنإف اسقن ديرملا ىف اوأر

 محملا مرظنل . ةاصعلا نم دحال ءاردزا ممدنع سيلو . تافآلا نم

 . ةرهاظ ءوسلا نم مهتءارب ىف ممتدح تامالعو قلخلا ىف رادقألا ىراحجم ىلإ

 ساثلا فا ساجب لب سولجلا ىف لاجرلا محاذي ال نأ هنأشث نمو

 . ىحتاي نأ ىلإ

 سابعلا وبأ ىديس قيفر « ممياصلا نب نسحلا وبأ ١ خيشلا ناك دقو

 هجولا ليمج ناك اذإ ديرملل ىغيتني ال : لوقي هنع هللا ىطر ىسرملا

 لحتكي الو خيشلا ةقلح ىف الإ لاجرلا عم طق سلحي نأ هل ةيحل ال

 بدالا امن]و . رخافلا سابللا سبلي الو . بيطتي الو دوسالا لكلاب
 . ةيواؤلا ىف ماقأ نإ امس ال ؛ تاعقرملاو . ةنشخلا بايثلا سبلب نأ
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 لك نإف ةليمججا روصلا نم ءىثل رظالاب لهاستلاو 133 : لوقي ناكو

 . ةيلظو ةرسح بلقلا ف ثروت ةرظن

 دنع الإ ماعطلل هدي دمم ال نأ قداصلا ديرملا نأش نم :لوقي ناكو

 لكأي ال لكأ اذإو ءلابجلا لاثمأك ماعط هيدي نيب ناك ولو : ةرورضلا

 . ءادتالا داسف نم ةدهاجما دع ديرملا ةرتف : لوقب ناكو

 دقف لعلا رهاظ ىلإ ملعلا ةقيقح نم طحنا ديرم لك : لوقي ناكو
 . ىلاعت هللا عم هدبع ضقن

 ًاباذع هللا هيذع هتدارإ قيرسط نع عمجر ديررم لك : لوقي ناكو

 رفغ انه نمو هنع عجر ام ,ظعل كلذو « نيملاعلا نم ًادحأ هب بذعي مل

 هللا ىلع لابقإلا ماقم قذي مل هنآل هبونذ نم فلس ام لسأ اذإ رفاكلل

 . همالسإ لبق لجو رع

 كري ىلوآلا نيئترم ايندلا كري نأ دب ال قداصلا ديرملا : لوقي ناكو

 ليجبتو « اههاج كري نأ ةيناثلا « اهتاوهش عيمجو ٠ اهميعنو « اهيعاطم

 همظع « ايندلا ىف دهزلاب فرع اذإ هنأ كلذو اهتكر لجال هل سانلا

 : لوآلا هكلرت نم نم رظعأ كللذا هلرت نوكيف ٠ ةرورض كولملاو سانلا

 0 هل عابتأ ال نمل الإ نوكي ال ء ريسلا دصق اهمر دعب ايندلا ذخأ نكل

 ئ . نوكليف هنوعبقي امبرف عابتأ هل نم امأ

 مويلا نوكي لب ؛« ركذلا سلجم لوط نم طق قّلقتي ال نأ هنأش نمو

 “2 املك قثادلعلا عطق دب رأ الإ نوكي "هل اذهو ةحيللاك رك ذلا ق هدنع

 سل نم نقر ا نأ هيلع لربعسف معلا لغتش وأ لافطاأإلا ءىرقب نم امأ
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 لافطالا ةيمرت ىف كلس دق ريقفلا كلذ ناك نإ امس ال لاط اذإ . ركذلا

 : ةيلكلاب ريسلأ نع عطقني هن أف 6 ةس سلا ف نبدي رملأ كل]سم

 لي سم لك لوقب هيع هللأ ىضر غياصلا نب نسحلا ونأ خيشلأا نك دقو

 « قيقحتلا ماقم نع هب عطق دقف نآرقلا هظفحم" نأ ولو ًاديرم هل ذختا

 نم الإ كلذي معي ال هتيحل علطت ىتح لفطلا ءىرقي ممدحأ ناك دقو

 ىلإ ليملا نم مهسفنأ ىلع نوفاخم اوناك كلذ عمو « قارطإلا ةبلغل سانلا

 ىف هيقفلا داز امرو ء هلهأ نم ليصحم ىذلا قافرإلا لجال « ىصلا

 بلط ىلإ نآرقلل هميلعت عجريف ٠ قافرإلا ىف هنود ناك نم ىلع همارك]

 . ايندلا

 سانلا ىلإ ةجاحلا لذو بساكملا لذ قذي مل ديرم لك : لوقي ناكو

 نمو ءهيئيدب لكأي هل بسك ال نم نال ىأ ؛ قيرطلا ىف جتني مل

 ملصي ال امههالكو ٠ ةءورملا ميدع وهف ًائيش ملأ اذإ هل نمانلا درب رثأتي ال
 بلطي ريصي ساذلا ةجاحلاو بساكملا لذ قاذ نم نإف ًاضيأو ٠ قيرطلا

 نع الضف م كواملا ناعذإل ٠ ءارقفلا زع نم مظعأ رع الو . رزعلا

 . قاخلا نع كب ىدمساو 0 زعلأ كلذ بسككسل وهم قيرطلا لخديف مريع

 عمتجا ولو « قيرطلا بلط ىف قداص هنأ طق ىعدي ال نأ هنأش نمو
 . هقدص لع سانلا'

 قيرطلا ىف قدصلا نع هللا همحر « جالخلا روصنم نب نيسحلا لكس دقو

 نوهأ ىتخأ 1 : هه لاقُف 9 فارطاللا عطقم و ةيشلا لع ب ولصم وهو

 لوقأ اذام : لاقف ؟ قيرطلا ف قدصلا نع ةرم لئسو ٠ ىرت ام قدصلا
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 ىلإ اوبوتف ١ ىلاعت هلوق الت مث ١ سوفنلا حيذ الوأ ؟ قيرطلا ىف كل

 . , كسفنأ اولتقاف مكئراب

 . نياقثلا ةدامع نم لضفأ ةعبطقلا فوخ نم ديرملا ةدعر : لوقي ناكو

 . هلي لد لع تعفو وأو

 نم لضفأ هريغ مون ىري نأ قداصلا ديرملا طرش نم : لوقي ناكو

 ةدب دع نيدس ءاشعلا ءوض ول حبسا ىمليصت انئياد ف انك دقل : لاق . هنداع

 . انلضفأ هانيأر « ةليل ىف مان اندحأ نأ قفتا اذإو

 لح ىف ةوطخ ىثم هنأ هنع هغلب اذإ ديرملا رجم هنع هللا ىضر ناكو

 . ”ءاوعلل كلذ امبإ : لوقيو « هسفن

 هلإ ال مويق اي ىحاب : لوق ىلع ةليلو موي لك بظاوي نأ هنأش نمو
 نم كلذو « باقلا توم مدل ةبرجم اهنإف « ةرم نيعبرأ « تنأ الإ

 هللأ ىلص هللا لوسر ملعت نم ىهو « ديرملا بلق ةايح ىلع رومالا نوعأ

 ىف ٍلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىأر امل ىناتكلا دمع ىنآل مِلَسو هيلع

 اهتبرج : لوقي ناك دقو ٠ تاعاطلا نع هيلق توم هيلإ ىكشو مانملا

 . اهتكري تدجوف

 هيرقو 2« ةيوقع لاقلاو ليقلا سلاجم ىف ديرما سولج : لوقي ناكو

 نوكت ايرو : مهضعب لاق . ةلذم اهئانبأ ىلإ هنوكرو ء ةيصعم ايئدلا نم
 . ىصاعم اهلك

 هلاعفال  نسحتسااو « جردتسم هسفنب بجعملا ديرملا : لوقي ناكو

 ظ , 4 روك ةيدرلا



 بن لهو د

 نكاسي وهو « آقيلص هومتلعج ىتح آديرم ميك ول : لوقي ناكو
 ىلع اهقفني هبات اهنكاس ولف : هل ليقف ٠ هي هللا أبعي ال هبلش انندلا

 م « ايندلا نع هل ًامطف كلذ دصق ولو هب هللا أبعي ال لاقف « هناوخإ

 ىلإ ليملا كرت ىف مكحتيل هتمطف اذإ اهيدمم ىلع ريصلا لفطلل مالا عضضت

 . قيرطلا ىف ملفي ال ٠ سانلا أهم سيو قادصتي نأ دصقب وأو 0 ايندلا

 نم » ةينابرلا فتاوحلا ضءب ق نيديرملل ىلاعت هلأ لاق : لوشي ناكو

 ظ ظ . . انيلإ لصو انيلع ربص

 « هركذ ةوالح هنع بهذي نأ دي رملل هللأ تسفقم نم : لوش ناكو

 . ةوالح سغ نم هامل كالذي لعشلو

 هيل هير هرك ذو : تاجردلا ثروب هنأسلب ديرملا ركذ : لوش ناكو

 ظ . تادرقلا ثروي

 هلعجج نأ لد لف )» ءارمالاك ءارقفلا مظعي ديرملا متيأد اذإ لوقي ناكو

 هلئأ لجأل ٠ سانلا مسظع نم نال ( هل ىدتف ًامامإ بمد رق نع ىلاعت هللأ

 ظ , سكعلاب سكعلا بحاصو سانلا نيد هللا همظع

 بناوشي الو هذ عقب نأك كالذو ء ا امسنذ ىلع ريصي ال نأ هنأش نمو

 هيلع لخدي ىتح ةيوتلا رخؤي نأ رارصإلا ”دد : ليقو . آروف هيقع

 . ءرارصإلا » ايشاألا ضعب لح اذكه . سنلا نم ةالص تقو

 ١ ةنانالاو ةيوتلا ق قدصعلا هيلع ىلاعت هللأ مرح الإ هْ مزالم وهو اماذ نه

 . ةيذاكلا ىواعدلاب ىلاعت هللا هالتبا الإ مايشآلا ةمرح ديرم كرت امو



 هس ؤهؤ

 ديرملا ىلع رضأ ءىش ال : لوقي ناكو ؛ ماعلاو صاخلا دنع ممضتفي ىتح

 طورش ىلع تادحالا بحصي نم ناك اذإو . ثادحالا ةحض نم

 ليم هدنعو 2 مهيحصي نمي ففيكف « ءالبلا ىلإ هتبقاع ىهتنت ةمالسلا

 مل رسيني ال نيديرملا نأ ىأر امل ناطيشلا نآل كلذو ؟ مبيلإ ىعيبط

 طاسب م دومو ثادحالاب مهاتأ دجاسملاو اياوزلا ف بنئاجالا ءاسنلا ةرشع

 صقنيو ميقراسي سيلبإ لازي الف ٠ ريغ ال ريخلا مهميلعتل ةبحم مهتبض
 هللا رييغل هرمالا بح ليرملا ريصي نأ ىلإ ًائيشف ًاًثيش مف ريخلا ةمع

 ظ .٠ لجو زع

 . لجو زع هبر ديغ ىلإ هبلقب نكسي ال نأ هنأش نمو

 نكس نم : لوقي هنع هللا ىضر دينجلا مساقلا وبأ خيشلا ناك دقو

 بجحو .٠ نحنا ىلاعت هللا هالتبا لجو نع هللا ريغ ىلإ نيديرملا نم

 هللا ىلإ عجرو هينت نإف « هناسل ىلع هارجأو « هيلق نع ىلاعت هركذ

 لجو رع هللا ريغ ىلإ نوكسلا ىلع ماد نإو نحلا هنع فشك لجو رع

 مويف عمطلا سابل هللا هسبلأو قاخلا بولق نم هل ةمحرلا ىلاعت هللا عر

 دشأ نم كلذو « ةواسق هيلع نودادري مهارتو « مهل ةبلاطم دادزي هارتف

 . هيلع باذعلا

 , ةيفوصلا ةبحص ىف هعقوأ ًاريصخ ديرمل هللا دارأ اذإ : لوش ناكر

 020202020200 لجو رع هللا نع ةلفثلا لهأ ةيحص نم هملمو

 نع كلذ هفقوأ ايندلا ىل] ليم قيقد هدنع ديرم لك : لوقي ناكو

 ايندلا بح ةلازإ ىلع لمعيلف ءايلوألا رياكأ نم هخيش ناك ولو « ريسلا

 . ةيلكلاب هيلق نم

 . لدعو رع هللا نع هلذشإ نم لك نع ةرفنلا هنأش نمو



 تك 107 7 ل

 هومّسأر ديرم لك : لوقي هللا همحر ىرونلا نسحلاوأ خيشلا 'نأك دف

 :« قيرطلاب بعالتم هناأل 2. طق ًاريخ هل أوجرت الف هتفرح ءاننأ ريغ طلاخت

 اوجرت الف اهب ماغنالا ريثك « دئاصقلل عامسلا ريثك هومتيأر نه كلذكو

 أس داري ىلا تالرغتلا دئاصقلاب دازملاو ؛ دج اهلك قيرطلا نال 2 هريخ

 . قالا تافص

 ْس ( هكدم عمم الف هبارضأو 6 ضرأافلا 2 رع » ىدابس مالك لثم امأ

 موقلا نأ كلذ حاضرإو لجو نع هللأ هروح ىلإ قوشل هن الإ بولطم وه

 نم ىنعملا ديرملا ذخأيل نهريغو « بنايزلاو ٠ بابرلاو « ىنبلو « ىلبل

 فرعت اذإ رباكاألا بدأ نم نإف « ىلاعت هللا عم بدألا عم « كلذ

 . رايغاآلا نع كلذ اورتسي نأ ؛ تافصلا نم ءىثب مهل قحلا

 دب رأأ ةيوقعو 3 ةبوقاع ءءىش لكل : لوش ىروذلا نسحلا| ونأ ناكو ظ

 اا 2. ركذلا نع هعاطقتا

 اذإف هل هناوخإ ةشقانم بحأ ام ريخ ديرملا لازي ال : لوقي ناكو

 ظ . ديسسقف كتللذ هرك

 ةلمأك ةئسلا ثكمأ أعمر قيرطلا ف ىلو+د لوأ كثذكأ , لوش ناكو

 . رضح نإ الإ .« بارشلا وأ . ماعطلا ىلق ىلع رطخي ال

 نع بجملا ام هةبر تلطب كب رم ند بجمعلا سيل : لوي ناكو

 . هلع لفغ

 ىف ايندلا ةعتمأ نم دادزب لياق ”لك ديرملا متيأد اذإ ؛ لوقي ناكو

 نإك كالذو « هيف مسفنا أودعتت الف هر نع هراندإ ةمالع نم وبف هراد



 هد |منباخ ل

 راصق رامح الب وهو وأ « ناتأرما هل راصف ةأمما هلو مكتبحص ىف لخد

 هل راصف بوش وهو وأ مد أخ هل راصف مداخ الب وهو وأ « رامح هل

 . كتالذ لع 'سقو ش2 نابو

 قاعتت ال ىتلا .مولعلا ةباتكو : جيوزتلا : ثالث ديرملا ةفأ لوقي ناكو

 : دادضاللا ةرمشع و 3 ةعب رشلاب

 ؛ لمازملا أمم سكي ىتح هسفن 2 لذي ال لب رم 0 : لوقي ناكو

 . قيرطلا ىف ءىش هنم ءىحب ال

 ىلق ىف اهتواسق تداعف ىدنج ةوكر نم ةرم تبرش : لوقي ناكو

 ظ . ةنس نيثالث

 نكي مل ىتمو « بونذلا رئاس نم نطابلا سدقم نوكي نأ هنأش نمو

 نامرح بقوع 2« كلذ فالخ سانلل ربظأو « بويعلا نم ًاسدقم هنظان

 بلاغ ىدتبي ال نطابلا ىصاعم نأ كلذ حاضيإو « لبقتسملا ف سيدقتلا

 ةيصعملاب هودسفأ ام ىلإ قرلاب قتال امر مهتاعاطو « اهنع موقلل نيديرملا

 كرت نأ الإ نوكي ال قرلا نإ ء اوقرس مو 2 اومعيطي ىل مهنأكو

 . ةلمج ىصامملا

 فالخخ سانلل رهظأ نم : لوقي هللا همحر قارولا رك وبأ ناك دقو

 رفسلا ديرالل هركي ناكو « هبويع ىلإ بويع دادزا هئطاب ىف هيلع وه ام

 ىف صيرتلا ريخ لك حاتفم : لوقيو . داليلا ىف تاحايسلاو « هلهأ ىلإ

 . همطفيو هيبري ىتح خيشلا عض وم

 ةيواز ىلإ خيش أف ةيواز نم لاقتنالا نم سكأ نم : لوقي ناكو



 د )هع لا

 ٠ هأذدغ راك ذاللا راقت نأ ١ دب ىملا قادص هم الع نه : لوشب ناكو

 ةمجلا نم ىتحيشس هن ورب قتك | ىرمأ ةيأدب ف تنك : لوقت ناكو

 . بارشلاو ماعطلا نع هعقللأ ىلإ

 هني أهم ف بطمي نأ لد الف هتدارإ ءىدابم حصن ١ نه : لوش ناكو

 3 هيلع هم بجاأوب امامقو 0 هل ل “لوس ] هتيادب ُْق هللأ كيعت نأب تكالذو

 كلذ سيلو ظ ةرجأب لمعلاك تكالذ نإف ©( هل رشد نم بد رقثإا داع هلا

 قرت امر اهحاص نإف . لأعلا قخأ نم ةلفغلا هذهو هللأ لهأ نأش نم

 امتإ اهلهأ نم تسلف عجرا : هل اولاقف . ةيملإلا ةرضحلا نم بيرق ىلإ

 . هللا الإ "داري : نم اهاهأ

 هيقاع ركذلا سلاجب روضود كل ربل دي رملا باق نكس اذ] : لوش ناكو

 روطخحح نع أهالق نم لكو 3 ةرشألا لدق ايندلا ُْف ىزخلاب ىلاعت هللأ

 . دايعلا قوز هن روع فشكو « همأق تامأو 0 هللا هدم وغللا رك ذلأ سلا

 2, سلا ىف

 نأ قي رطلل هاف وش رأن كاللص مخ اذإ دد رملا ىلع ببدل : لو ناكو

 . صاربلاو ماذجلاب ىلاعت هللا هالتبا الإو . هقوش جي نمي عمتجب

 .. هتريصب نيع هللا ىمعأ سفن هتركقب أئيش ديرملا لكأ اذإ : لوقي ناككو

 قئالعلا فذح لع اومدقت ال : لوقب هللا همحر ىفاحلا رشب ناكو

 نأ تيشخل .تاوهشلا نم ىنه تبلط ام لك ىلإ ىسفن تيجأ ول ىنإف ًائيش
 ديرملاب تقاع ةقالع لك نأ كلذ حاضيإو : ًاساكم وأ . ايطرش لمعأ



 دبس أ نوه مسح

 ءىبش لعن ائيَش قئ العلا فدع قداصلا ديرما لازب الف 2 ءارو ىلإ هندر

 . لجو رع هللا ةرضح لوخد نم هعنمب ةقالع هل ريصب ال نأ ىلإ

 ءاقل نإف , هنع سانلا ةلفغ نامزلا اذه ىف ديرملا ةمدلغ : لوقي ناكو

 . نارسسمخ سانلل ديرملا

 وبف قيغر لك ءىش ىأب : لوقي هومتعمس ديرم لك : لوقي ناكو

 . قيرطلا ىف ءىش هنم ءىجب ال . لاطب

 . هتلماعم ىف شغي نم ماعط نم لكالاب لهاستي ال نأ هنأش نمو

 . هنيدب لكأي وأ

 ديرملا بلق ريئكسد فيك لوي هللا همر ىطقسلا ىرسلا ناك دقف

 ظ ؟ هنع لأس ال هدجو ءىش لك نم لكأي وهو

 هراظن نم هلع طايخ]إو دي رملأ تقم نم عرسأ تدأر أه : لو نأكو

 . مهب ءازهتسالاو « ةبيغلاب مهيف هناسل قالطإو . سانلا بويع ىف

 ةمايقلا موي هل رشن ٠ مالظلا ىف هبرب ديرملا سنأ اذإ : لوقي ناكو

 ' مالعالا

 نيديرملا راكأ ىلع اذه اننامز ىف قيرطلا ترعوت دق : لوقي ناكو
 اوشرتفاو رهسلا اوقرافف ,اهبناكع مهسفنأ اويلاطي ملو ءةدارإلا مساب |وعنقف

 هللاب الإ ةوق الو لوح الف . تاليوأتلا مهسفنال اود بمو . صخرلا

 0 ٠ مظعلا ىلعلا

 لجر لم قداصلا ديرملا لثم : لوش هللا همحر ىخليلا قيفقش ناكو

 لثم بذاكلا ديرملا لثمو . اكوش مرطت نأ فاخم وهو . الخ سرغ



 همس ]مه

 . ابطر هل لمحت نأ بلطي وهو . ًاكوش سرغ لجر

 للع سانلا رثؤماف ةسائرلا لهأ نم نوكي نأ بلط نم : لوش ناكر

 دف ٠ نيقي رطلا نبذه نخل ةسائرلا بلط نمو ٠غ ماذأ لمحتيو ع همست

 اب دير لمع ام : لوقي هللا همحر ىرتستلا هللا ديع نب لبس ناكو

 . هن ىدتقي ًامامإ هللا هلعج الإ نامزلا داسق دنع ىلاعت هللا هرمأ

 داكي ال ىتح سائلا نع هدأ ر فنا قداصلا دب رملأ ةمالع نم : لوش ناكو

 . ودل ساجب 2 كججوب

 ةفاظن ىسنيو هبايث ةفاظن ىف ىعسي نأ ديرملل ىغبني ال : لوقي ناكو

 ىلف تمد : م لوش 2 خسل ا لقا كبوت نإ * هل |اولاق اذإ أوناكو 5 هملق

 . باشلا ىف ىلوت ليم بولقلا ف

 . هيلق تام الإ ركذلا ديرم كرت ام : لوش ناكو

 ٠ ًاقاعتم امندلا بي ماد أم ًاقزمتم دب رملأ باق لاو ال : لوقي ناكو

 هبر لأسيلف موصنلا ةبوتلا ىلع ديرملا ردي مل اذإ : لوقي ناكو

 ' لضفلاو ةئملأ بأ نم ةرفغملا

 نومزالم مهنإف « نيركاذلا ةسلاجع نوديرملا اهيأ ىكيلع : لوقي ناكو

 1 ش : كالملا بان

 ىمسا نإف . ىمسا مزليلف قري مل نم : ةينابرلا فتارطا ضب ىفو
 , ىنةراقي ال

 هش نوكي ال ديره لك : .لوقي هللا همحر ىراوحلا ىنأ نب دحأ ناكو



 0 ١ وأب تيس

 الف 2 ماقملاو : ماعطلاو 2 لاملا كرت . ىحو (؛ بذاك ويف لاصخ كاالث

 ةسلاجم ملصي كاتهو « ةيعرشلا ةرورضلا ردقب الإ دحاو لك نم ذخأب
 ظ . سلاج ركاذ لك اف « هركذ ىف ىلاعت قحلا

 ريصيلف اهدارأ نق « بالكلا ىوأم ةلبؤملاو ةلبرم ايندلا : لوقي ناكو
 نإف 3 اممالك نم الاس أوسأ اين دلل بهما ناك اعرو / اممالك "ضع لبع

 . هلمحت ايندلا بحعو « قابلا كريو هنطب ىف اهنم هتجاح ذخأي بلكلا

 ؛ هبلق رون ىوقي ىتح عاطتسا ام هلابعأ رتك ديرملل ىغبني : لوقي ناكو
 نم لعد هبإق رو ذخأ نم مكح 1 نبديرملا نم هلع ربظ» نم مك نإف

 ,ىث راهظإ حايشألل غاس ام مايشآلاب سانلا ءادتقا الولو ؛ هجراخ
 : مه اعأ نه

 تأرط ةافغ نم الإ كلب رم لمع نساحم نم ءىش ربظ أم : لوش ناكو

 . هل ءادئقالا لهأ نم سيل هنا 3 هيلع

 نسحو « ناوخإلا تامرح ظفح نيديرملا قالخأ مظعأ : لوي ناكو
 . ماردلاو 3 ماعطلاو 6 باشلل راغ دالا ةيناجو ( ميخم ةرشعلا

 5 ه ريد أوج رت "لق بوث 2 دد رملأ مو متي اذإ : لوش ناكو
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 ريغب ءارقفلا نم ًادحأ سلاجت نأ ديرملا اهنأ رذحا : لوقي ناكو

 أوج رخو كملق ىق اولخد ابرو « بواقلا سيسأ وج ءارقفلا نِإف ) بدأ

 . نكمأ ام « هسفنل امصخ نوكي نأ هنأش نمو

 نأ دارأ نم : لوقي هللا همحر ىلذاشلا بهاوملا وأ خبشلا ناك دقو

 . فورعملاب ىلوأ نوبرقالاو . هيلإ نيبرقالا برقأ هسفن نإن

 : هل ليق اذإ هسفن نع بيحب نأ ديرملا ءابر ةمالع نم : لوقي ناكو

 زاج امت]و , كللذ وحنو , ريكتم اب وأ . هلمعب ابجعم ان وأ ؛ ىثارم اب

 مميديرم بولق. رييغت نم نوفاخيف « نوعوبتم مهل خايشاألل كلذ لثم
 ؛ مهتبحص ةكرب نومرحبف © مبيف نودقتعي الف

 سانلا سن محال صلاب ةرهُشلا نبدي رملأ سه بلط نه ٠ لوش ناكو ١

 . هن ر طخسن امف عوقولاو 2( قدح ريعب مل ةهاركلاو 1 مبلجال ءايرلا هم د

 ىف كبر ةرضح لوخد بلاط: نأ ديرملا اهأ كانإ : لوش ناكو

 مكح دق سودقلا كلا نإف . سفن ةيقب كدنعو , كتالصو . كركذ

 . سوفنلا لهأ نم آددأ هترضح لخدب ال نأ ىضفو

 كلذو ٠ هلامعأ ىلع هداتتعا ديرملل ضرعي قئاعن لوأ : لوقي ناكو



 ب )وو

 جرخم الو . هلقع ةآرم ىف لايخلا كارثو ٠ هدوجو ىلع همهو ةبلغ نم
 ءهدحو هلمعل قلاخ ىلاعت هللا نأب فشكلا روث الإ كلذ نع ديرم
 . فيلكتلا ةبسن الإ هنم هل سيلو'

 ماقم دحأ مابي ال : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس تعممسو

 هلعفي ام رظنيو ء رادجلا ءارو ام فرعي ريصي ىتح لاععألا ىف صالخإلا

 اذه رونب ًانيقي فرعي كانهف . رّخأ دالب ىف مهتويب روعق ىف سانلا

 هحراوج نم هزوربل لحن وه امثإ . هل وه سيل هلمغ نأ . فشكلا

 . مهفأت ضارعأ لايعالاو « مسج ىف الإ ربظت ال ضارعالا تناك ثيح

 هيلع رسعتي نأ ايندلا كرت ىف ديرملا قدص ةمالع نم : لوقش» ناكو ظ

 ىو حبصي الف ٠ اهعفد ىف هتمه ةوقل كلذو . شاع ام آدبأ اهبابسأ

 . لجو زرع هبر ىلإ ًاريقف الإ

 ىلابي الف فرعتلا متف ديرملا ىلع ىلاعت هللا ممتف اذإ : لوقي ناكو

 رمثي الو تبني ال تابن لك نأ ىلاعت هللا لهأ لع امل : لوقي ناكو
 اوتءنمل لاعنلا تحت مهسوشن اولعج لاعتثلا هولعت ضرالا تح هلعج الإ

 . قحلا ةمحم ىف منكم دعب الإ ساتلل نوروبظي الف اورمُسو

 هراغشتغ وأ ركذ ُّق درأو دب رأأ ابمأ كيلع درو اذإ : لوش ناكو

 تجتحا امرف نايسنلا نع ديرملا اهيأ كدرو ظفحإ : لوقي ناكو

 ضصحخن كالذ ىف لدهز دقو ١ نيديرملا تيبرو ( لاجرلا أي ثمل اذ هءلإ

 . ةيبربلا فيك اوفرعي ملف « مهتيبرت لاح هيلإ اوجاتحاف خايشالا



 من |ةءادس

 هسبقو توكللملا بأبي دب رملأ باقل حتفمو نأ لاحمنلا نم : لوي ناكو

 عيمج قرحت ىتح بولقلا فشكلا رون لخدي مل نإ : لوقي نأكو

 تاوبشلا قرحأ اذإف « ىلاعت هللا نع بوجع باقلاف الإو « تاوبشاا

 امم تأ وه امو ىضم ام رصبي ريصيو « تاسغملا بلقلل فشكنت كانهف

 ابيف عيطنا فيك ناوكالا نم تلخ امل ةآرما لمأتو « هماقم نم وه

 كلذكو ٠ اببف روصلا ةيؤر نع بيل نول الا ناك ولو . ناوك الا عيمج

 . ىرخالا ىف ةروص امل دحال ربظي ال تايوق اذإ ةآرملا

 نوكي ةراتو « ًاناحتما توكي ةرا' ديرملا ىلع حتفلا : لوقي ناكو

 . كللذ نييمم نع ديرملا ثحسلف . ًاتيشت

 نأ كعب الإ هي هنأ ىعدا آدحأ ىخاؤي نأ دب رملل سمل لو ناكو

 تالذل تيت نم 4 ثورج اهلا لعف 6 هلامعو 0 هلام ف هدعع أقم ف هند

 . رداثلا نم ردنأ كلذو ب أخأ هذا

 كتءاطتسا بسح موقلا داوس نيثكتب ديرملا اأ كيلع : لوقي ناكو

 نإف ءهنم عمست الف « هيلع متفي كلثم نأ ديعب سيلبإ كل لاق ولو
 كلامعأ لعجي الإ كلذ نع جرخت الو « مهم وبف موق داوس رثك نم

 امبر لئاسو هلامعأ لعج نم نإف ء رخآ سال لئاسو ال دصاقم اهلك

 ظ . سيابال عدخما
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 مثروبق ىف ءايحأ هللا ءايلوأ

 دقتعي ال نأ هرق ىف ًاخيش راز اذإ ديرملا بدأ نم : لوقي ناكو

 لانيل , ©20ةديخزربلا هتايح ١ دقتعي نأ بداآللا لب ء هعمسي ال تيم هنأ
 كلذ نأ دب الف « هربق دنع هللا ركذو يلو راز اذإ دبعلا نإف ء هتكر

 مامإلا عم ٠ ًارارم كلذ اندهش 5 هعم هللا ركذيو « هربق ف ساحب لولا

 مل نِإف : ةفارقلا خعاشم نم ةعامج عمو ؛ ىرصملا نوثلا ىذ عمو ؛ ىعفاشلا

 . ةروكذملا ممتايح ناعإلا هيتارم لقأف كلذ دبشي

 املاكو هيف نسا رظنب نم سلاجب نأ لي رأ ىخبلي ال لوشب ناكو

 . ديرملا ىلع عطاوقلا ربكأ نم كلذ نإذ « موقلا ىلع ركتيو

 ركني نم ىلغ هللا ةنعل : ىبعم اولوق : هساجب ىف لوقي ام ًاريثك ناكو

 مهتاوصأ كلذب نوعفريو « هيلع هللا ةنعل : مهلك ةعاجلا لوقيف « هئايلوأ لع

 ء قرلا نع ديرملا فتوي ام : لوقي ناكو « ةجض يل ريصت تح

 , كلذ ىف هعوقوب ىلا نمو « نيللسملا نم دحأ ةببيغ ىف هعوقو الإ

 فئاخص ىف اهباوُث ىدهيو « نيتذوعمللاو صالخالا ةروسو « ةحتافلا أرقيلف

 ىتريخأو 011 ىف ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبأر ىتإف « صخشلا كالذ

 ةمايقلا موي لجو نع هللا ىدب نيب نافقي باوثلاو ةبيغلا نإ : لاقو . كالذب

 ظ . كلذي كلذ نوكي نأ .وجرنو

 نم اهومتيأر ةلز ةعاشإ نه نوديرملا اهأ اورذحإ : لوقي ناكو

 )١( ةرخآلا ةيادبو ايندلا ةءاهن وه خزرللا .
 ةلدك
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 اهرثلق اما هةيم تعفو ىلا ةل“ولا كل: تناك امب رف « هل را اقدد | ميخأ

 3 ربك وأ بع نم ةشد 2 تن لوح 600 ادسسكيلا 0 هياع ىلاعت هللأ

 : محلا بحاص لوق كلذ كب وظف و ٠ اهرثأ ثيدح نم هلاك أبم نوكيف

 . ًارابكتساو ًارع تمثروأ ةعاط نم ريخ . ًاراسكناو الذ تثروأ ةيصعم

 لظأ بدأ الب ةمثألا هقف أرق نم : لوقي بهاوملا وبأ خيشلا ناكو

 ؟ ةماألا مالك ةءارق بدأ امو : : هل ليقف . كلذ ىل عقو 6 هبأق

 ةمباألا نإف 4 رخآ نود بهذا بصحتلا مع و 4 مهاوقأل م اسكلا : لاق

 ؟ هتءلط نم نوك نأ ملصي ال نم ىلع درألو هل م 1 نيمب انلاغمأ نه ملعأ

 . منغأ مف داقتعالاو 4 ملسأ ء العلا دي رم ملسل : لوي ناكو

 اهحاص مثو ُْف ةريثك ىه امتإو 2 ىلاحت هللا دنع ةلدلق ترك نإو ىوف

 ايندلا ءانأ نم أريثك قىرت ا|ذمهطلو 2 حاورالا نم ةيلاخ حابشأ ىهو ع طقف

 رون كلذ عم مل سيلو « امتخ موي لك مهدحأ أرقيو آديثك ليلا نوموقي
 ايندلا ةبحم عم ةدابعلا ةرثك ناك اذإف « دايعلا ةوالح الو , داهلا

 ءىبش باكئراو لمعلا 0 عم انندلا ةيحع فركسف 3 اهحاص ىقرت ل

 ؟ صاخملا نم

 نم لصح ىدذلا هاجلا 2 دهرا دب رمل تادهاج للعأ : لوقي ناكو

 . هتادهاج رخآ ىأ تاعاطلا جان

 . ةوُخ 00
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 ؟ ديرملا داروأ لضفأ

 تناك نإو ةالصلا نألل « ركذلا ديرملا داروأ لضفأ : لوقي ناكو
 فالخ 4 رك ذلا أبنف زوجي ىلا تاقواللا ضعب ُْف زوجي ال دقذ ٠ ةميظع

 . لاوحالا نم ةلاح ىف هنم علم ال لجو زع هللا ركذ

 هلإ ال» لوق ديرملا ركذ غيص لضفأ نأ ىدنع ىذلا : لوقي ناكو

 ةلالجلا ركذ ناك « اهلك هتبوهأ تين نإف ىوه هل مأد ام « هللا الإ

 . هل عفنأ

 ىف تادراولا مرح « هتيادب ىف داروالا مرح نم : لوقي ناكو

 . دارملا تغلب ولو داروالاب ديرملا اهيأ كيلعف « هتيابن

 وه دجي ملام دوجو هلم قرأ ىلع ديرملا ركنأ اذإ : لوقي ناكو

 ناك نم نإف ء«دجو ام ةكرب مرحو هيلإ لوصولا مرح رارسالا نم
 ْ . ريونتلل دقاف وبف . ريكنلا ريثك

 . رذلا ربظي ال نم وه كربلا ديرملا : لوقي ناكو
 نم وأ دّبعيل دلعي نم نوكت نأ ديرملا اببأ رذحإ : لوقي ناكو

 . هللا تقم نم كلذ نإف « هاجلل هايجلا دوس

 هددجت امي سو رضلا باصصأ لدا نأ ديرما ابمأ كانإ .: لوش ناكو

 اوعجرب مو 4 تاراغلا كيلع أونش امم رف , تايقوذلا ريوومالا نم كلسفن ُْق

 .اهلهأو قيرطلا اويس اعرو « هيلع مه امع
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 . سومنلا تاوبش عابتا الإ سوءرلا سكن ام : لوقي ناكو

 لوصولا مرح ء هل تالفغلا لهأ مظعتب ديرملا عنق اذإ : لوقي ناكو

 .٠ صاصتخالا لهأ ماقم ىلإ

 ناك نمو ٠ ىضرأ هبرا وهف ض'رم" قاخلل ناك نم : لوقي ناكو
 "7 .٠ ىلاعت هل لاقي الف ىلاعتي هناوخإ لع

 ءىرمأ "برو « رار الو روز ال قداصلا ديرما : لوب ناكو

 .ريأز لك مودق دنع هسفن شنفغي قذاحلاف « رازوالا رئازلا هلثمح داب

 كلذ نإف « الثم هتراح ىف ركتم ةلازإل طق ردصتي ال نأ هنأش نمو

 ؛ ةحلاصلا ةينلاو « ةماتلا ةسايسلا .©90شاعت دعب الإ هيلع مطاوقلا ربكأ نم
 هللا نودبعي ارناك : بابشلا نم ةعامج نأ انغلي دقو هيلع كلذ نيعتو

 نم برقي نأ دارأ الك سيلبإ ناكف « مهدي لمع نم نولكأيو « ىلاعت

 ةعامج شرح ذإ « ركذلا سلجم ىف ًاموي م انيبف ء قرتح نأ داك مدح

 برض ىف اوعقوف ٠ نيركاذلا ءالؤه نم برقلاب اوناك ©0قايعلا نم

 ءالؤه نأ هدصق ناكو « ءامدلا مهنم ترج ىت> ىصعلاب اضعب موضعي

 ؛ هيف نحن امم لضفأ ءالؤه انصيلخت نإ : مهسفنأ ىف نولوقي نيركاذلا

 مقوف مهيب نوصلخم اوءاجو . ركذلا سلجم اوكرتف عفنلا ىدعتم ريخ هنال

 كلذب حرفف هريغ نعو ركذلا نع مهب اولغتشاف برضلاب مهق قايعلا

 ردصتلا قيلي الف « ريغ ال ركذلا سلجم لاطبإ هدصق ٌءلج ناكو : سيل]

 ركذملا لهأ نم مييمحي لاح مل نيذلا حايشالا الإ ٠ تاركتملا ةلاذإل

 . سيلب] نمو

 )١1( ةنسحلا ةظعولاو ةمكمحلاب كبر ليبس ىلإ عدا » ةعركلا ةيآلا كلذ ىلإ ريشت « .
 تاوتفلا نم ةعاج » دارلاو قياع متج خه « .



 اس ] عم دس

 هللا .ىلإ هجوتيلف ركذملا ةلازإ نم دررملل ديالو ناك نإ : لوي ناكو

 ٠ انزلا نم ىتازلا عنمب امإ « هآر ىذلا ركنملا كلذ ليزيو هبلقب ىلاعت

 تكاس ىلإ بسني الو . كلذ وحنو « رخلا برش نم باشلا عنمب وأ
 , نامزلا ميدق ىف ركنملا نيقداصلا نيديرملا رييغت ةروص ناك اذكه لوق

 موب رضو ىلاولا تيبل مهو ي>سف مهناسل وأ مهدد اوريغف موق فلاخ دقو

 : ًاركذنم ركسملا دا دزاف مهوسلحو

 ديلا, ركدملا رييغت : لوقي هللا همحر ىلونتملا مهاربإ ىديس ناك دقو

 بابرآل باقلاب هرييغتو « نيلماعلا ءابلعلل لوقلاب هرييغتو ٠ مهيراق نمو ةالولل

 0 . لوقلا

 هسملا ىري نأ قداصلا ديرألا طرش نه : لوش هسنع هللأ ىضر ناكو

 قحتسا ربك نم نإف ٠ ىّرملا ىدث نم عضريل « ةيلوفطلا ماقم ىف ًامئاد

 ىدلو ان : ممصنلا عامس نع ًاربكشم هارب نأ لوقي ام ًآريثك ناكو

 ٠١ مظفت "سسك ال

 فكاظن نإ الإ ديرع بلق ىف نامإلا ءام ىرخب ال : لوقي ناكو

 . اهمتاوبشو انندلا روع نم همأق

 لع باصأ قيرط ىلع ةضايرلاب نيديرملا نم كلس نم : لوقي ناكو

 لمعتسأ هنالا « هترخآو هأئد تسهذو 2 هلاح فشكاو تضم فرحها

 . هأج وأ لام نم ؛ ه4سوستخ ءايشأ باط ُْف ىلاعت هنأ ءاربمأ

 © ىدسس»+ وأ ' ساّنكم ماعط نم لكأ لي م 03 : لوش ناكو

 3 ةيسكا 2 روس رش أمم وأ : ماكحالا ُْف ةوشرلا دخأب 0 ضاق وأ
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 نيروهتملا راس نم : مجريغ وأ « ىلاو وأ ظ فشاك وأ « برع خيش وأ

 لكاألا كرتف ركذت مث ضاق ماعط نم ةمّقل نيديرملا ضعب لكأ دقو

 دق نألا ةنس نيثالث ةدهاجم دعب : هل ليق مث ء ةنس نيثالث هبلق لظأن

 ىفو ىشلرملا ضاقلا ماعط نم لكأت نأ لبق تناك ىلا كتلاح ىلإ تعجر

 . ةيافك ردقلا أآذه

 تافص نم بابلا اذه ىف كلل هتركذ ام عيبمج ىخأ اب ضرعاف

 فكف الإو ؛ قداص ديرم تنأف هب ةقلختم اهتيأر نإف كسفن ىلع نيديرملا

 . نيملاعلا بر هلل دملاو :« ىوعدلا نع



 نا ثلا ابا

 هخيش عم ديرملا بادأ نم ةذبن نابي ىف

 مل نف هل ةّيحملا وه ء خيشلا عم بدالا ةدمع نأ ٠ ىخأ اب مع

 قيرطلا ىف حلفي ال « هتاوبش عيمج ىلع هرثؤي ثيحب هخيش ةبحم ىف غلابي

 ةبترم ىلإ اهنم ديرملا قري « نامدإ ةبترم ىه امب] ؛ خيشلا ةبحم نال

 .اهتلمج نم ىتلا هبر نيبو هنيب ةطساولا بحي مل نمو « العو "لج قحلا

 نم لفسألا كردلا ىف قفاثملاو « قفانم وبف مِلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر

 : ميخايشأل نيسبحلا تافص ضعب كل ركذيلف كللذ تيلع اذإ « رانلا

 . كيذك نم كقدص فرعتل

 ديرملا تافص نم نأ ىلع قيرطلا لهأ عمجأ : قيفوتلا هللابو لوقأف

 بح ال هنأ اكو « بذاك وبف هخيش ةبح ىعداو بوذلاب خطلت نُف

 كللذك ىلاعت قملاف هخيش هبح مل اذإو :ء هب ال هخيش كلذكف هخيش

 لاقو « نيربطتملا بحو نيباوتلا بحت هللا نإ » ىلاعت لاق ءهسسح ال

 اروع الاتخغع ناك نم بحت ال هللا نإ د ءنيدسفملا بحت ال هللا نإ د

 نم نأ ىلع اوعمجأو تانآلا نم اموو « نيئئاذخلا ديك ىدهم ال هللا نإ د

 ريس قيرطلا 2 دحأ مالك عام نع هنذَأ مص نأ هتييسشأ سحل | طرش



 هد )"م

 داسعص ف ميأك رصم لهأ ماق ول ىح (2١ل ذاع لذع ليش تلق « ههخييش

 ماعطلا هلع باغ ولو هحيبش نه هورقثب نأ لع أوردقي 3 (« دطحاأو

 نع انذلبو « هلاب ىف هليختل هخيش ىلإ رظنلاب اهنع ىنختسال آمانأ بارشلاو

 . هذاتسأ ىلإ هرظن نم ليغعو نيس ماقملا٠ اذه لخد ال هنأ مهضعب

 ىخيشل ىدح ةرم ىل ددس# دقلو : ىبنرعلا نب نبدلا ىمع خيشلا لاق

 ىيطاخم ناكو 6 هبلإ رظنأ نأ ردقأ ١ كنك « هنع هللأ ىصر نيدم ىنأ

 : ًاماعط عيشأ ال امايأ ىتكرت دقلو : لاق ءهنع مهفأو هيلإ ىغصأو

 1 رظنيو اه رد -- لع ةسحملا بفق: « ةدئالل لإ أوعدق الك أوناكو

 0 ماعطلا نم عنتمأف « ىدهاشت تنأو لكأت : ىذأب هععحأ ناسا ىل لوقبو

 ىرظن نم تلثكعو 704 ىدح 2 بمحلا نم ءىلتمأو 3 ًاعوج دجأ الو

 4 ًاعوج دعجأ الو ًاقاوذ قروذأ 1 ءاذغلا مانقم كلذ ل ماقف 4 هبل

 0 ىدوعقو 3 ىايق 2 ىبع به حسد ال بحلا ناآكو ظ ًايشطع الو

 ' قوكسو بكر حو

 فبحلا فئاطل

 بحلا تاركس فاطلأ نم : لوقش هللا همحر ندلا لضفأ ىخأ تععنو

 وهو « اهنونجم ىلإ تءاج ليل نأ ىح ا « هقلعتم نع بحلاب لغشلا

 ةرأرد> نه بوذيف 05 هدأ وه لع هيقابق ديلجلا ذخأيو 2« ىليل ىلمل : ميصي

 ' كلب ودحم انأ : هل تلاقو لاحلا كالذ ف وهو 6 هيلع ىليل تملسف هداف
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 نإف « ىنع كبلإ : لاقف « ىليل نأ « كنيع ةرق نأ , كبواطم انأ

 بحلا ىف ام فطلأ : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس تعمسو
 كعنم ىتح . قاقملا قوشلاو ٠ طرفملا قشعلا نم كسفن ىف هتدجو ام
 كلل نيعتي الو ؟ نميف بحلا كلذ ىردي الو ماعطلا ةذلو مونلا كلذ

 : اولاق « ةقلطملا لجو رع هللا ةحم ىلإ قربت كللذ نم نإف « بوبحم

 لع اذإ هب ذذلتيو ء رجحلا بحب ديرملا ريصي نأ بحلا ىف ام بعصأ نمو
 سمع خيشلا ظح نم سفنلا ظح صيلخت نال , هرجم بحأ هخش نأ

 هخيسشل ًايوبحم هنوك ثيح نم رجملا بح ديرملا نأ هلصاحو . أدج
 . رجحلا ال لصولا هتدبع خيشلل بحلا نال ؛ ىرخأ ةيثيح نم ال

 نأ حيشلا بح ةقيقح : لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 انير ةبحع ىف نأشلا وه اك . هلجأ نم اههركيو ء هلجأ نم ءايشالا "بحب

 ةمايقلا موب ىأي ًاديع نأ و ثيدحلا ىف درو اه كلذ ديؤيو « لجو زع

 , كلذب ةكتالملا هل دبشتو . ةقدصو « جحو « مايصو « ةالص ريثك

 ؟ أودع ىل ىداع وأ ؟ ًايلو ىل ىلاو له اورظنأ : لجو زع هللا لوقيف



 بس ؤايثء دس

 نييحملا تافص

 نم ةئالا دعب نيعبسلاو نماثلا بابلا ىف نيدلا ىح خيشلا رك ذو

 ىف ًافلات الوتقم مهدحأ نوكي نأ « نيبحلا فاصوأ ةلخج نأ تاحوتفلا

 ىف ًايغار ٠ مْعلا نماك ربسلا ماد ٠ ماودلا ىلع هترضح ىلإ ًارئاس هبوبحم

 مربتم وبف «٠ ةرخالاو ايندلا تاوبش نم هنع هلغشي ءىش لك نم جورخلا

 هبوبحم مالك ىلإ ميرسي هوأتلا ريثك « هبووبحم نع هبجح ءىث لك ةبحس نم

 ىف ةمرحخلا كرت نم فئاخ 2, هبويحم باح ةقفاوملا مثاد « همسأ ركذو

 لياقلا رشكتسو ٠ هبوبحم قح ىف هسفن نم ريثكلا لقتس « هتمدخ ةماقإ

 هسفن نع هل جراخ « هتفلانغ بناجو « هبوبع ةعاط قئاعي « هبوبحم نم

 « عابطلا اهنم رفنت ىتلا ءا”رضلا ىلع ريصي « هلتق ىف ةيدلا بلطي ال « ةيلكلاب
 ىلع هسفن نطو دقو « هبويحم ىف مايلا ماد : هيويحم هفلك امب ًامايق

 « هيويحمل هلك لي , سقت هعم هل سيل , هيويحم هديرب ءىبش لك ةبحم

 هبوبحم ىلع رويغ « هبوبحم طق بتاعي الو « هيويحم قح ىف هسفن بتاعي
 ةدايزلا هبح لبقي ال « هتيؤرل هتووش عم هاري ال هنأ دويف ء هسفن نم

 رك اذ ءهسفن ظح سان . هل هئافح صقنلا الو ,« بويحملا ناسحإب

 نم قرفي ال ٠ لاسب سيلو « لاس هنأك توعنلا لوبجم . هيوبحم ظح

 تلق وأ ؟ اذك تلعف مل هبوبحن طق لوقي ال , رجطاو لصولا نيب هركس
 ؛ هنع مجرتي هلاح « سرخلا هماقم « نوزحم رورسم « ةينالع هرس ؟ اذك
 .٠ ءهاسفن ضارغأ عي لع هل ودححم ىضطأ ص راتخ 3 ةمحل | نم هركسل

 لخد هنأ نييحملا صعب نع انغاب أم فاطلأ نمو : نيدلا ىدعم خيشلا لاق
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 ليسيو بوذيو لحني بحما كلذ لاز اف ةبحنأ ىف ملكتي هأرف خيش ىلع
 :.ءام ةكرب راصو خيشلا ىدب نيب ريصحلا ىلع هلك همسج لاحت ىتح ًاقرع
 لاقف ؟ نالف نبأ : هل لاقف خيشلا ىلع بحجملا كلذ بامحأ ضعب لخدف
 نورضاخلا بجعتف ةصقلا هل فصوو ءالآ كالذ لإ راشأو اذ وه : خيشلا

 ظ . كلذ نم

 تيفطلت ثس ةيسجج ةلاحتسأاو بسرغ ليما وهو نيدلا ىحم خيا لاق

 ! ! ! ءام راص ىت> هتفاثك

 نيقشاعلا ُهْعْل

 « قشعلاو « ةبحنا ناسلب نوملكتي مهنأ نيبحلا تافص نم نأ ملعاو

 فاطخلا كلذي باجأ ا . قيقحتلاو « لقعلاو « لعلا ناسلب ال « ركسلاو

 ظ : ماسلا و ةالصلا هيلع ناملس

 : ال لاقو «مالسلا هيلع ناملس ١» ةبق ىف ”ةفاطخ دوار ًافاّتطَش نأ كلذو

 . ثلعفل ناهاس لع ةمقلا مدهأ : ل تأق ول نأ ىلإ ىتح نم غلب دق

 تلق ام ىلع كلمح ام : هل لاقف ٠ نايلس ىلإ همالك مييرلا تلمح

 اب قاشعلاو 4 قشاع نأ ع« هلأ "يف 5 الوم : لاق 9 رزدجاأع ثنأو

 كحضف ؛ لقعلاو 4 معلا ناسل الا(, مهركسو 1 مهضشع ناساب نوملكتي

 . هيقاعي و هل وق ند ناياس

 نوذوسل : مه راعشأ ف ةيحلا لهال مظع ردع ةصقأأ هذه فو : تأق

 ركسلاو قشعلا ناساب اوملكت مهنإف ءامببارضأو ضرافلا يع ىديسو
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 ىعم ذأ ىتقرغأ  ىريفز لولو

 هلقأ ثم بوقحا ام قزحو

 . ىلعأ هللاو راكنإلا ىلإ ةردابملاو كايإو كلذ معاف « لاق ام رخآ ىلإ

 ىلع خيشلل ةبحما ىف كل اترك ذ ىتلا تافصلا هذه ىخأ اب ضرعاف

 كناف ىلاعت هللا ركشاف اب ًاقلختم كسفن تيأر نإف . كسفن
 حويشلا ةمحم نإف . كولسلا قيرط نم لجو زع هللا ةسحم ىلإ كلذ نم

 ىتعولك لياخلا نارين داقبإو
 ىنرثز ىنتقرحأ ىع ومد الولو

 ىّتيلب ضعب بوبأ الب لكو

 . هنصو ىلاعت قحلا ماريحأ بأي نم مهماربحأو

 ةئامو نيناثلاو دحالا بابلا لوأ ىف نيدلا ىح خيبشلا دشنأ دقو
 : تاحوتفلا نم

3 

 : لوالا تيل ف هلوقو

 بشلا رنيقوتت ىلاعت هرم هللا ةمرح نم

 مهفاف ىلاعت هللا ظعت

 هللا ةمرح الإ خيشلا ةمرح ام

 مهدي وت ىرقلاو ءالدالا م

 مهب راحم ف مارت .ءايبنآلاك

 مهطوت لاح مهنم ادب نإف

 أرثأ ملا كلست الو مهعبتت ال

 هتعيرش تلاز ىذلاب ىدتقت ال

 م

 : لوقي هللا همحر قصرملا ًايلع ىديس كتصهعم»و

 هللاب هللاب ًايدأ اهب ىمقف
 هللا ىلع ًآديبأت ةلالدلا ىلع

 هللا ىوس هللا نم نولأس ا

 هللا عم مهكرتاف ةعيرشلا نع

 للا ىف لقعلا نولهاذ مهنإف
 هللا نع اينالاب ءاج ولو هنع

 . خييشت | مظعن اننأ دأ رأأ سيلو 4 م

 قرت فوس

 ةيحم ف قري ديرملا
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 لمعي مل نف « عاجلاب ذذلتي اك هل هخيش مالكب ذذلتي ريصي دح ىلإ هخيش
 . ةبحلا نم هقح خبشلا ىطعأ اف ةلاحلا هذه ىلإ

 عراشلا باون مهنع هللا ىضر خويشلا نأ ىخأ اي كيلع قضي ال م
 ةقيقملا ىلع لسرلل ةثرولا مث لب سانلا عيمج داشر] ىف ملسو هيلع هللا لص
 ةعيرشلا ظفح ميلف ٠ نوع”ردشم ال مهنأ ريغ ميعئارش مولع اونرو
 ريسغ ىلإ ليملا نم بولقلا ظفح ملو « عيرشتلا مل امو « مومعلا ىف
 ءابلعلا نم مثو ةيهلإلا ةرضحلا لهأب ةصاخلا بادآلا ةاعارمو هللا تاضرم
 ىه امنإ الإ ةعيبطلا فرعي ال بيبطلا نإف « ملاعلا ىف بيبطلا ةلزع هللاب
 ًاقاطم اهبلعي هنإف ةعيبطلا للعب ملعلا فال ء ةصاخ ىتاسنإلا ندبلل ةربدم
 . نيرماللا خيشلا عمجي دقو . ًايبط نكي مل نإو

 تأرضح نوبأوب ءابلعلا : لوش هيأ ةمح صاوخلا لع ى كيس تروج و

 . تاذلا ةرضح نوباوب ىملإلا بهوملا باوعأو . تافصلاو ءامسالا

 سانلا نودلعي مهن نيبرملا ءالؤه ةيتمم : لوقي ىرخأ ةره هتعمسو
 . هللا ىلع مه ولق نوعمجلاو قحلا مم بادالأ

 ًافراع نوكي نأ هدم بداللا بك ىذلا خيبشلا ةم الع : لوش هاععلو

 ىعاري ء هرس ىف اهب ًاققحتم « هرهاظ ىف اهب الئاق « ةنسلاو بائكلاب
 طايتحالاب ذسخأي لب عرولا ىف لوأتي ال هللا دهعب ىفويو هللا دودح
 2 ةاصعلا نم أددأ تك ء 3 ةماللا عي لع قفش 3 هلاوحأ ربايس ّق

 بلا ليع قاطم هدوج قذفرو 7 ةمح رب ريدلأ ىلإ ةويعذمو (© هل ففطلتب ّس

 ىف ةفيرش ةلاح ىلإ لصي مل نيكلاسلا نم ًادحأ نأ ىخأ اي ىلعا من
 راثك الاو 1 مسموعم بدالا ةقناعمو خايشالا ةاقالم الز ًادبأ قي رطلا



 بل |9/54

 نإو وهف ٠ سيلبأ هخيش ناك خيش الب قيرطلا ىعدا نمو « مهتمدخ نم
 جرخ اذإ روعالا لاجدلا ةماركل جاردتسا ىبف ةمارك هيدي ىلع تعقو

 . نامزلا رخآ

 ريغب كللس نم : لوقي هللا همحر دينجلا مساقلا وبأ مامإلا ناك دقو

 تقملاب ىلاعت هللا هالتبا خايشألا مارتحا مرح نمو ٠ لضأو لض خيش

 . نامإلا روث مرحو دايعلا نب

 بلقلا فلأ أذإ : لرش هع هللأ ىضر ىشختنلا بارت ونأ ناكو ظ

 . هللا ءايلوأ ىف ةعيقولا هتيمص هللا نع ضارعإلا

 نم ديردلل نكي مل ول : لوقي هللا همحر ىريشقلا مساقلا وبأ ناكو

 لع كعيتأ له» : رضخلل مالسلا هيلع ىموم لوق الإ بداآلا ىلع ثعابلا

 امل مالسلا هيلع ىموم نإف . كللذ هافكل « ًادشر. تملع امم ىنلعت نأ

 طرش مث ةبحصلا ىف الوأ نذأتساف بدالا طرش ظفح رضخلا ةصح دارأ

 نم ميح ىف هيلع ضرتعي الو ٠ ءىش ىف هضراعي ال نأ رضخلا هيلع

 الف « ةيناثلاو ىلوآلا ةرملا هنع رضخلا زواجت ىسوم هفلاخ املا مث ماكحالا

 « كنيبو ىنيب قارف اذه ١» هل لاق ةريبكلا دح لوأ ىه ىتلا ةثلاثلا ىلإ ىٍتتنا
 لخدي ال نأ ديرملا نأش نم : قيفوتلا هللاو لوقأف كلذ تملع اذإ

 ام رف الإو هتءحصل ردص حارشناو ةراختساأ دع الإ خيش ةبحص ُّق

 . تقملا ىلإ كلذ هرخ « مارتحا الو داقتعا ريشي لخد

 دقتعي مل نم : لوقي هنع هللا ىطر ليجلا رداقلا ديع ىديس ناك دقو

 أدبأ هيك ىلع حا افي ال لابكلا هخش ىف

 مث خيش ةيحص ىف لد نم : لوقي هللا همحر قاقدلا ىلع وبأ ناكو

 دهعلا ديدجت هيلع بجوو ةيحصلا دهع ضقن دقف كالذ دعب هيلع ضرععا
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 ماكحتسا هيلع بتريي دق ذاتسالا قوقع نإ : اولاق دق مايشالا نأ ىلع

 ْْف خيشلاب ةناهتسالا مايقو © ةيوأ قاعلا كلذ نم حضصي داكي الف تهمل

 . بئاتلا قاعلا كلذ نطا

 ساجم مايشالا ضعبل ناك : لوقي هللا همحر ىواعصلا لبس وبأ ناكو

 فيك : هبلش ديرم لاقف « لاوق ساجع هلديأف مظعلا نآرقلا هيف رسفي

 لاق نم « نالف 5 : خيشلا هأدأنف 5 لاأوق ساجع نأرقلا ساجج لدس

 ٠ ب ودلا ديرملأ لاذ ١ مافي الإ " هتخيشل

 طاس خياشملا عم بداللا طظفح ل نه : لو ىدلخلا ردا عجج ونأ ناكو

 . هيذؤت ىلا بالكلا هيلع هللا

 ناك امنإ جالحلاب لح ام عيمج : نولوقي مبلك حايشالا ناكو : لاق
 . هلع ملا نامنع نب ور هوغد نه

 ,لجأ نم لضفلا نب دمع خب لهأ جرخأ اك لوقي قاقدلا ىلع وبأ ناكو

 مهنم عزنا ميللا : لاقو . خلب لهأ ىلع ىعد « ثيدحلا هيهذم ناك هنوك

 هتوعد دعب اهنم جبرخ اف ةيفوص ىلاعت هللا دالب رثكأ تناكو « قدصاا

 . قداص ىفوص

 بلق رييغت ىلع لمعلاو 51ي] : لوقي هللا همحر ىدرويبالا دمحأ ناكو

 توم دعب ولو ةءوقعلا هتقحل هيلع هخيش بلق ريغ نم نإف « يلع مكخيش

 . خيشأأ

 مدق الف ٠ ىءاطسبلا ديزي ابأ ىخلبلا قيقشو ىشخنلا بارت ونأ رازو

 هل لاقف . مئاص ىنإ ال لاقف « ىتف اي انعم لك هل الاق ةرفسلا همداع
 : قيفش هل لاقف ال : لاقف ٠ ربش موص رجأ كلو لك : بارت وأ
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 طقس نم اوعد : ديرب وأ لاققف « ال : لاقف . ةنس موص رجأ كللو لك

 هدب تمعطقف « ةئس كعب بايشلا كلذ قرسف لوجو رع هللا ةءاعر نين نه

 . خايشالا عم هيدأ ءوس ىلع هل ةيوقع

 خيشلا كح : لوقي ديشر رغث ىحاونب بوذجلا باطخ خيشلا تعمسو
 قالخأب هقلخضو هجازم فطليو ثرحب ىذلا روثلا عبات كلس نم 5

 ىلإ رولا عب ءاث كلسم جاتحيف لجو زع هير ةرضح ىف هسلجو نيحلاصلا

 هلل الو رول عبات ريصي ىتمو « فئاتكللا كلت نم فطلتي ىتح ديدش ربص

 .؟؟ ىلاعت هللأ عم بدالا مهملعيو هك رش ىلإ سانلا ىالهم لجو ص

 : لوقي هللا همححر فيرش ىأ نب نيدلا ناهرب خيشلا مالسإلا خيش تعمسو
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 . ةرصيلاب ةيالولاب روبشم لجر ناك : لوقي هللا دبع نب لبس ناكو
 ًاذوخ ًاعقتم هدجوف هنع ذخأي ىناحصأ نم صخش هبلإ ىضف ا زايخ ناكو

 هقرحأ ام ىلاعت هلل ايلو اذه ناك ول : هسفن ىف لاقف « رانلا ررش نم

 تيه امو ىتترغصتسا كنإ ىدلو اي : ميشلا هل لاقف « رانلا ررش

 دحأ رغصتسا ام لاقف . ةصقلا هل رك ذو لبس ىلإ عجرف , ىالكب عفتنت

 , هترايزب عفتناف هيلإ عجرف ةمرحلاب هيلإ عجرأ هدئاوف مرح الإ آريقف

 لك نأ ملعذف ء تومي ىتح هلاح ىف ليقف ىلع ضرتعي ال هنأ ىلع ةبوتلا دقعو
 تاكربو مهدئ أوف مرح ماريحالا قيرط ريغ ىلع مايشالا بدعص كيره

 هلاعفأ لب كلالذ وه فلك واو ءىث مراثآ نم "3 ربظي ال م « ممر ظن

 قدصلا هخيش عم قدصي ديرم لق هنأ ىخأ اي ملعاو . هاوعد بذكت
 نأأو بواقلا» الإ أرق كلسي ال ةسوس#م ريغ بيغ قيرط اهنإف لماكلا

 اذه ؟ رارساللاو بيغلا ىف هل ريسل ىت> هخيش بلق عم هملق لتي نم



 ل 11/9 ]

 2 ناك ىتح دايقنالاو بداللا ىف خيشلا ماقم براق دق ديرمل الإ نوكي ال
 لك ناك خبيشلا عم ديرملا قدص اذإ : لوقي ىبرعلا نب نيدلا ىح خييشلا

 تام اذإ خيشتيو لاق ءهجو نه هل ًاشيشو هجو نم هيحاصل اذيملت امهنم
 ديرملا ةبنمم 31 لزني نأ هل هنيع ناك ىذلا ماقملا ىلإ هلوصو لبق ديرملا
 ديرما ىلع هعلخ ماقمللا كالذ ىلإ لصو اذإف ٠ هبل] لصي ىتح هيلع لمعيو

 . نيملاعلا بر هلل دملاو . الماك هربق نم ثعبيف . هب هلمكيف هريق ىف

 بدأب همأي نأ ًافوخ خيشلا ىلع لالد هدنع نركي ال نأ هنأش نمو

 لب رمل نأش نم لب : هحالفإ مدع ةمالع نم كلذ نإف ٠ هرهأ لثتمم الف

 عقب نأ ءاجر ميشلا باب ىلع هسولج ن وكي نأ لع دهج نأ قداصلا
  هتدهاجم نم شكأ هيلإ هرظنب هرمغي اه رف « جرخ الك هيلع خيشلا رصب
 . خيشلا باب هاجت هتولخ تناك نم ةداعسأمف

 موللا لعحيو « هخيشل رذعلا مق نأ ميتفلا هيلع رذعت اذإ هنأش نمو

 : نيلسرملا ديسل ىلاعت لاق دقو ؛ ىنم صققنلا : لوقيو ء هخيش نود هسفن ىلع

 فيكف ةياثملا هذب. نيلسرألا ديس ناك اذإف , تبيحأ نم ىدبت ال كنإو
 نوف ربعي رصع لك لهأ لزب ملو , هرمأ ىلع بلاغ هللا نإف ؟ ىخش

 . مهفالسأ نه مهمدقت نم ماقم نع روصقلاب

 نيثالثو عيس ةنس ىف اهالمأ ىتلا هتلاسر لوأ ىف ىريشقلا لاق دقو
 : ةئامعن أو

 ممراكأ ضرقنا دق ةفئاطلا هذه نم نيقققحتملا نأ ناوخإلا ابأ اودلعإ

 : دشنأ مث , مراثآ الإ ةقيرطلا هذه نم اذه اننامز ىف قبي ملك

 0 !! مهتاسن ريغ ىحلاءاسن ىرأو 2 مهمات اهنإف مايخلا امأ

 ةقيرطلا تسردنا لب ء اال « ةقيرطلا ىف ةرتفلا تلصح : لاق مث
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 كس ]ا دس

 مهتريسب مل ناك نيذلا بايشلا لقو « ءادتها مف ناك نيذلا خويشلا ىضم

 ؛ هطابر ىوقو عمطلا دتشاو , هطاسب ىوطو عرولا لازو ؛ءادتقا مهنلسو

 ىصاخملاب ةالابملا ةلق اودع ىتح « ةعبرشلا ةمرح بولقلا نع تلحتراو

 ىريشقلا لوق اذه ناك اذإف « اولاق ام رخآ ىلإ ةعيرذ قثوأ تاوبشلاو

 رشاعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا لهأ ىف لئاقلا لوقي اذا . هنامز ىف

 نم أومن ىلاعت هللا دمحت انأ تكردأ دقو ؟ بئاجعلاو بئارغلا بحاص

 لوح الف « مهجعي ًاديرم اوربي ملو مهصصخب مهلك اوتامو ايش نيعبس

 . مىظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو

 بلط نمو ديرملا لاح لكاشم نامزلا اذه ىف خيشلا ماقم نأ ملعاف

 ىف لاحملا مار هنأكف الثم دينجلا مامإلا هب فصتا ام نيعب ًافصتم ًاخيش
 هافك ديرما نم قيرطلاب لعأ خيشلا ناك ام ثيح نكلو « نامزلا اذه

 ىف أدبأ ملفي ال هل خيش ال نم نإف « هيلع ديقتلا هيلع بحبو كلذ

 . لواألا بابلا ىف رم 5 « قيرطلا

 ةيوتلا لبق قيرطلا لوخد حصي ال

 ذاتسأ ديردلل نكي مل اذإ : لوقي ىلاعت هللا همحر قاقدلا ىلع وبأ ناكو

 نم نأ ىلع اوعمجأو « هاو سباع وبف الإو سفنب ًاسفن هقيرط هنم ذخأب
 , اهربجو اهرس «. تاللزلا حيمج نم هريسغ وأ هحيش دب ىلع بتي ل

 قيرطلا هذه نم هل حتفي ال هماصخأ عيمج ىضريو « اهريبكو اهريغص
 « لجو رع هللا ةرضح اهلك موّقلا قيرط نإف ء اورج كلذ ىلعو « ءىشب

 لوتخد الو « ةساجنلا عم ةالصلا ممصت ال كف « ةنجلاك وأ « ةالصلا ةرضع



 ل )لو

 . تاعبتلاو

 محصي نأ ديرملا ىلع بحي : لوقي هللا هحر ىريشقلا مساقلا وبأ ناكو
 ؛ هيلع هب ريشي ام لك ىف هخيش فلاخي ال نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب هدهع

 ةراشإ ةفلاخغ ىلع هقيرط أدّسا نمو ؛ مظع ررض ديربلا فاللخلا نإف

 لع ضرتعي ال نأ هيلع بجيف « نامزلا لبقتسم ىف هفلاخمي لزي مل هذاتسأ
 ؟ ىتابارس لمعا : هل لاق وأ « الثم بارسلا حزن ىف هلمعتسا اذإ هبلقب هخيش

 هحرت ببسب رصتخلا بحاص ىكلاملا ليلخ خيشلا مف ناك دقو
 بلطب خيشلا عمسف « هنع هللا ىضر قوذملا هللا دبع خيشلا تيب بارس

 اف « ربظلا ىلإ حزني راصو « ليللا نم ليبنزلاو سافلاب ىقأف ةيتاونقلا
 خيشلا هل ىعدف ٠ هلك بارسلا حزن ىتح سردلا نه هللا دبع خيشلا عمجر

 . اذه انتقو ىلإ هحيجرتو هلوق ىلإ نوعجري ميلك ةيكلاملا ءادع راصف

 خم قودذملا هللأ كيع خيشلا ثعفقو اما ةروك ذملا ةصقلا نإ : لمقو

 م مه
 ل هاحعريس

 اهيا

 هل نأ هلابب رطخ ديرم لك : لوقي ىريشقلا مساقلا وبأ خيشلا ناكو
 نيملسملا نم دحأ ضرالا هجو ىلع وأ ةمدقو ًآردق ةرخألاو اندلا ىف

 ام ديرملا نآل كلذو ٠ مدق ةدارإلا ىق هل حمصي : , ةجردلا ىف هنود

 لصحيل ال لجو زع هللا ىدب نيب ةزكسملاو لذلا هل لصحيل ةدايعلا ىف دهتحي

 . لجألا ىف امإو ٠ لجاعلا ىف امإ سانلا دنع هاجلاو ةلزئملا هسفنل

 ةنطابلاو ةرهاظلا هلاو-أ نم ًائيش هخش نع مك ال نأ هنأش نمو ظ

 , ةيحصلا ىف هناخ دقف ًائيش هنع تك ىتمو « هدنع ترقتسا ىتلا رطاوخلا ىتح



 ننس | ره سل

 لصحي بلا روماللا انلق مم دارملاو 1 اهدارأ :نإ ةحصلا لب دم هيلع ناكو

 . ةيداعلا رومألا نود لامعالا للع ركذ نم قيرطلا ىف ةداع قرثلا ا

 ةيانج وأ هخيش ةراشإل ةفلاخم ديرملا نم لصح اذإ هنأ ىلع اوعمجأو

 لسقسي مث روفلا ىلع ةيانجلاب هيدي نيب ”رسقيأ .نأ هيلع ناك قح ريغب ددأ ىلع
 هفلكي رفس نم ةيانجلا كلت لع سفنلل تابوقعلا نم هخيش هيلع هب مى أمل

 زو ال هنأ ىلع اوءمجأو ؛« كلذ وحو ديدش عوج وأ ةديدش ةمدخ ىأ

 لجو زع هللا قوقحل عييضت كلذ نآل « ديرملا تالز نع زواجتلا مايشالل

 راكذالا نم ًائيش ديرملا نقلي نأ خيشال زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأ كلذكو
 . ةيومند ةقالع لك نم ديرملا درجت دعب الإ صاخلا نيقلتلا ىنعم

 ةدشب هناسلب ىلاعت هللا ركذي نأ ديرملا رمأي نأ خيشلا ىلع بجو
 هناسلو هيلق نيب ركذلا ىف ىوسب نأ هرمأي كلذ نم نكمت اذإف مرعو

 ًآدبنأ كبر ىدي نيب كنأك « ركذلا اذه ةمادتسا ىلع تدثأ : هل لوقيو
 , كنكمأ ام كل هتنقل ىذلا مسإلا ريغ كناسل ىلع رحت الو , كيل
 ةرك اذ اهلك كؤاضعأ ريصتو لاح هنم كلل لصحي ىتح ركذلا كرست الو

 نم ةعابج مث نأ لواألا بابلا ىف مدقتو « ىلاعت هللا نع ةلفغلا لبقت ال
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ظفل ديرملا نونقلي ندلا ءايلوأ
 , قيرطلا كولس كللذب هل لصحتو ًارابتو اليل اهب لاغتشالاب هورمأيو
 نيقات ىلع ميلك روبمججا نكلو ( سو هيلع هللا لص هللا لوسر هخيش نوكيو

 جيردتلا ىلع عوجلاب هرمأي ركذلا هنقار نأ دعب مث ءاطقف ىلاعت هللا ءاعسأ
 "نإ ١ ثيدحلا ىف نإف « ركذلا نع عطقنيف « هاوق لقت الّثل ًاًئبشف ًائيش
 هتباد لمح ىذلا تينملاب دارملاو ءقبأ ًاربظ الو عطق ًاضرأ ال ”تّيْننملا
 مطق ًاضرأ ال اذدهيف ٠ ضرالا ىف تعجطضاو ترجم ىتح اهتقاط قوف
 ظ ظ ٠ قنأ آربظ الو



 هس !رملإ ح

 نأب ديرملا رمأي هللا همحر ىحراجلا دوعسلا وبأ خيشلا ىديس ناك دقو

 موي لك صقني ريصي مح « حسمقلا بح نم ةيمع داتعملا هءاذغ لوانتي

 موي لك هواذغ صقني ريصيف « ىرط بشخم كلذ لداعي ةراتو « ةحق

 رئوي الو , ندبلا هب سحب ال رمأ كلذو , بشخلا لقث صقني ام بسح

 تناكو « كلذ لثم لعفياف حيردتلا ىلع لكالا لاقي دارأ نف . ًافعض هيف

 رك ذلأ ةرلك عم داتعملا لكلا هللا همحر ىواتشلا دمع خيشأا انخيش ةقيرط

 ٠ ةمحسو مزعب

 اوسذأ ثيدحلا ىف نإ : لوشيو ٠ ماعطلا ماهم رك ذلا نإ : لوقو

 . مكيواق رسقتف هيلع اومانت الو ىلاعت هللا ركذب كمامط

 ”لخ الو لج ىلإ ركذلا عم جاتحن ال نحت : لوقي ام ًاريثك ناكو

 ناك نكلو « ركذلاب كلذ نع انئانغتسال ماعطلا مضرم امم ًائيش الو

 وحنو ٠ سأردو ؛ داصحو « ثرح نم ةقاش لامعأ باحصأ هباحصأ

 . نيملاعلا بر هلل دملاو , لاجر لاح لكلف « كلذ

 نإف هنم خيشلا باق شحوب ًائيش خيشلا عم لعفي ال نأ هنأش نمو

 مظعأ نوكي دق هنال « هاضرا ىضريو خيشلا بضغل بضغي دق ىلاعت هللا

 اب الإ ديرملا رمأي ال خيشلا نأ كللذ ماضيإو ٠ مسجلا دلاو نم ةمرح

 ىف عقوو ملسو هيلع هللا لص عراشلا فلاخ دقف هفلاخ نف هن هللا رمأ

 ريغ نم ةواقشايف « ةريخص وأ ةريبك نم ةيصعملا كلت بست هللا بضغ

 هب بدأت نم دجب مل اذإ ديرما ىلعو . تاقواللا نم ًاتقو هةخيش بلق

 مقي مث نيديرملا داشرإل هتقو ىف بوصنم وه نم ىلإ رفاس نأ ةدلب ىف

 ءافجلاب خيشلا هلباق نإ مث « هيلع معتفي ىتح هنأن نع حرس الو هدنع

 قيرطلا ةزع هيريل كللذ هعم خيشلا لعف امرف « رص هرمأب لافتحالا مدعو



 ل 1م

 هقذع ىلع هعفصب سانلا سأ امرو ء اه نيبتس الو مظعتلاب اهيلإ لخديل

 « ىرمملا كن ىديسأ و كلذ عفو 3 6 ةيوازلا لوخد نم هنكس# مدعو

 . « دهازلا دجحأ م ىديس مم

 ًايوحن نأك اذإ ديرملا كلذ نحتمل ىداعلا همالك ىف خيشلا نل امبرو

 ىناقللا نيدلا هيحم خيشلا عم ىحراجلا دوعسلا وبأ خيشلا ىديسل عقو اك

 : خييشلا هل لاق قيرطلا بلطي هءاج امل هنإف

 نم لعافلا فرعي ال اذه : لاقو ًاتك اس هةرافذ رشأو سانلا بيها

 هآر ام لوأف « هيلع اهصقنب ءاجل خيشلا مظعت اهف ايؤر ىأرف « لوعفملا

 هللا : نيدلا بحم خييشلا لاقف ٠ رشأو سانلا عفر باوصلا : لاق خيسشللا

 « قيرصلا بدأ باطت فيك بداللا فلا لك ىلع : لاقذ ع ريكأ

 : حيشلا هل لاقف رفغتساو باتف ءةمفرب ىأتو ؟ هبلصن نم رفتو

 . كرايتخا تدرأ املو « ًانامز وحنلاب تلغتشا انأ

 راز نم لك ىلع بحي : لوقي هللا هحر ؛ىريشقلا مساقلا وبأ ناكو
 م 4 ناسنالا يش نع الصف « ةمرحلاو ةمشالاب هيلع لخدب نأ ًاخيش

 رذحيلو « ةمعنلا ليزج نم كلذ "دع ةمدخلا نم ءىثل خيشلا هلّمأ نإ

 امبرف « ءايشالا نم هيلع لخدي نم ىع رئاجلا هلقع نازيم مقي نأ نم

 ىلع تامو ردصنت موضع 00 : آدبأ أه دعب ملفي اللف خيشلا كإذ هتقم

 . ىكح ا « ةينارصتلا نيد

 هب ىلاعت هلأ معنأ 7 : لوشب هلل أ هةرجحو ىوانشلا لو قىارسم ترجل و

 ىف ىرأو روسكم ىلقع نازيمو الإ عيش ىلع طق تاخد م ىقأ ع

 . ةديافو ددع الإ هدئع نه جرخ ا كلف « هلاعن تصح



 مولا

 خيشلا ناذئتسا قيرطلا بدأ نم

 بر مم بدألا ةفرعم نإف ء هخيش نذإب الإ جحب ال نأ هنأش نمو

 هتفرعم لبق تيبلا ىلإ رفثاس نف « تيبلا بدأ ةفرعم ىلع ةمدقم تيبلا

 لصحي ملو مهقيرط أطخأ دقف ٠ موقلا اهفرعي ىتلا ةفرعملا تييبلا بحاصب

 قرف هنأ 6 : مالسإلا ةجح اهب هنع طقسي نأ ديعو « اهادادما هل

 ظ . ماوعلا داحآ جح نيبو مالسإلا خيش مح نيب مظع

 ىلإ داو نم هلاقتناب هبلق هقرفت هضيش نذإ الب بح نم صأ ةيافو

 نسحأ كلذ ناكل ةدحاو ةوطخ هخيش ةراشإ لحترأ ناك هنأ ولو ٠ داو

 . لهجلاب ةرفس فلأ نم هل

 هش نذأي ١ عواطت جَح نه هنأ سأ ليلحت جورللو : انؤابلع لاق دقو

 جوزلاك نوك نأ خيشلا ةعاط ماقم لقأو 04 بهذملا لع ضرغلا نم |ذنكو

 نه 2 هنجوز 2 لجرلا فرصتب 53 دب ىم أ 2 فرصتب نوكيو ظ ةأرملل

 . اهل ةيبرلاو أملع ريجحتتلا ثيردح

 قنحلا دمه ىديس ىلع لخد ىروطقلا فسوي خيشلا نأ انفلب دقو

 كتمامع عرنإ دمح ىديس : هل لاقف ًائيط رمخي وهو هنع هللا ىضر ىلذاشلا

 كلذ دع خيشلا هل لقي : م « نيطلا رمخو هتمايع عزبف « اندعاسو

 كلذ ىف هل ليقف « تام نأ ىلإ ةمامع ريغ نم لزب مف 2« كتماعع سبلإ

 نم سيلو « اهعزنب ىنرمأ نأ دعب « اهسلب ىمأب مل ذاتسالا نإ : لاقف

 ٠ مظع بدأ اذهو « لاق اذكه « اسيل ىلع ةرواشلا. هأدبأ نأ بدالا

 نآل . امسلو خيشلا ةرواشم ىلوألا ناك نإو ٠ ديرم نع هلثم ائغل ام



 همس ]مع سل

 هخيش ق لقدعي نأ هنأش نمو « ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر ةئس ةمايعلا

 1 ةقشحلاو ةعب رشلا قيرط هانم لعأ هنأ هيف لمعلا نأب تكلذو 0 لاحلا

 . ةمصعلا ماقم ىلإ هعفرب ثيح هلاك ىف غلاي ال نكل : اولاق

 ىف دقتعي نأ ديرملل ىغبني ال : هللا هحر ىريشقلا مامإلا لاق دقو

 هن ةنورمأي ايف مل دايقنالا هيلع بجاولا امنإ « ةمصعلا هءارضأو هخيش

 هللا عم ىعاريو « مهب نظلا هناسح] عم ملاوحأو مهرذيو نيسخلا نم

 ةعيرشلا لع عم هيلإ لصو امو رومالا نم وه هيلع هجوتي ايف هدودح

 امب لمعيف « مومذم وه ام نيبو ء دوم وه ام نيب ةقرفتلا ىف هيفكي

 ةداعس ىلع ليلد قدصأ نمو : لاق هيلع لكشأ مف مهتفتتستو 000

 خايشالا نم خيش بلق هدر نم لكو « هل خياشملا بولاق لوبق ديرما

 كرش لذ نمو « نيح دعب ولو كلذ ةيقاع ىرب نأ د الف نيققدتملا

 . ملعأ هللاو : هتواقش مقر ريظأ دف خايشالا مارتحا

 رضحب نأ نود ًارضحو ًارفس ةمدخ ىف خيشلا هماقأ اذإ هنأش نمو

 نم هل ًاريخ هاري امف هلمعتسي امنإ خيشلا نإف ردكتي ال نأ ركذلا سلاجم

 دقف لضفأ كالذ ريغ هلاغتشا نأ ىأر وأ رركت ىتمو « هوجولا رئاس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةهج نم نمأ خيشلا نإف هخيش دهع ضاقت

 ىف مرخؤي امع مهاهيو مييقري ام مهعم لعفي نأب بلاطمو « هتمأ ىلع

 ىغتس وأ ع ةوبشو ءايرو اي هثرروم ديرملا هيلطي أم نوكي دقف 2 تاماقألا

 ىديس نأ ائغاب دقو ٠ نب رساخلا عم رسخف ساأذلا نس ًامسدمو « ءانع 1

 ىلإ قيرطلا بلطي بهاوملا لأ خيشلا ىديس ىلإ ءاج !1 ىهاوملا مهارإ

 ؛ ةلغبلا مدخي ليطصالا ىف سلجب نأ هرمأ ىلاعت هللا عم بداألا ةمدقم

 بزد- ةءارق ءارقفلا عم رضحت نأ رذحإ : هل لاقو تيبلا جئاوح ىذقشيو

 لواطتف خيشلا ةافو تند ىتح نيئس تكف . كلذ ىلإ هباجأف لع وأ



 ل قرؤم بح

 هل هوتأف مهاربإب ىنوتا لاقُذ 3 مه لعد ةنالخلا َّف مل نذالل هباععأ رباكأ

 بئاجعلا مه ىدأف قيرطلا ف كناوخ] ىلع ملكت : هل لاقو ةداجس هل شرفف

 |وناك نءذلا عج رف 4 نيرضاحلا ل ومع تربنأ ىدح آرينو ًامظز بئارغلاو

 خبشلا دعب ةفيلخلا مهاربإ ىديس ناكف « كلذ نم اوبجعتو نذالل اولواطت

 ف رعم نأ ملعف 3 قيرطلا لاوحأ نه ع ىوشت موّقلا كئلوأ 0 ربظ» مو

 1 دب ىملأ ىلإ 5 خييشلا ىلإ ةمجاأر متفلا اهب عقب ىلا روماللا

 ىلع ناك هناوخإ مد خم نأ ديرملا خيشلا رمأ اذإو : ىريشقلا لاق

 هتمدخ ةدش عم . هل مافج ىلع ربصيو « كلذ ىف هتين صاخب نأ ديرملا

 مل مققيو « مهل رذتعب نأ هل ىغبتيو « كلذ ىلع هل مدمح مدعو . مغ
 قومتوفح ىتح ؟دارم ىلع لمعي مل ىذلا ملاظلا انأ : لوقيو هسفن ىلع رذعلا
 ريزعت كللذ ىف نكي مل ام ةحاسلا ءىرب هنأ لع ولو هسفن ىلع ةيانجلاب رقيو

 سفنلل لظ هنم عقب نأ ريغ نم كلذ هسفن لع هرارقإ نإف ءدحاو

 : مارح كالذو

 ساجم ىف ةعاجلا تكسأ اذإ خيشلا عم بداللا مزاي نأ هنأش نمو

 مويلع ريش ال خيشلا نال ركذلا .ىف لعفني نأ كللذ دعي هل سيلف ركذلا

 ند همل] 4ب قلأ أم ةفرعمو هلق ىلاعت قحلا هنأذئكسأ ردق الإ توكسلاب

 أءلاغ كلذ فرعتو (« همذدع وأ متاكسإ 2 هل نذإلا ند ماهالا قيرط

 ضيقنا نإو « مهتكسأ مهتاكسإل مرشنا نإف . هضابقناو بلقلا حارشنا

 ظ . لوالا بأملا 2 تالذ لسن مدقت دقو : ركذلا ف مهكرت

 ىتخسش "لع ذخأ أ1 : لوقي هللا همحر قصرم لا ىلع ىديس انش ناكو

 لكأ ال تنك ىرسحأ نم ًاثيش ةسسدع تكا الو هفلاخأ ال ىأب دهعأا

 : ىلَش لوقأ ىت» 2( ىبجوز نه برأ الو , مانا الو 4 ب رشأ الو
 نفل ا
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 هانم قرت هذاتسأ قح ىف كىالذ لبع بظاو نه ٠ ىل لاقو قى كرس 5 رويسد

 اهف نردتي دب ردلل نامد] ين رم خيشلا نال لجو رع هلبأ ةلماعم هةوص ىلإ

 ردكتو ايندلا نم ايش هخيش هعنم ديرم لك : لوقي هنع هللا ىضر ناكو

 هيلطي ثاك ًائيش هعئم اذإ ىلاعت قملا رودقم ىلع طخسي امهر كللذكف كلذل
 خيشلا قرف اذإ ردكتلا نم ديرملا رذحيلف ر ومالا رئاس كلذ ىلع سقو

 ' لعأ هللاو خيشلا عم بدأ ءوس كللذ نإف , هسنو الثف ةهكاف وأ أيهذ

 هأهني وأ ُ هحكيش 4 ه سعب أم سلج نم وه 1 ًانطف نوكي نأ هنأش نمو

 سيل نم هر خل امس ال هيف ىو وأ سمو حرصت ىلإ هجود الو «, هئع

 . ةراشإلاو زمرلا ند موفي ْس »م موُقلا نم

 ىلإ كعم جاتحب هل هلل أ هموحر ىعاطسالا لي رب نأ خيشلا مداه ناك دقو

 . هلعفي اللا مهفيف ظفل ريغ نم باقلاب هماكي ديزي وبأ ناك امن] ظيفا

 .٠ همداخ .عم ىرودهغلا سأيعلا ىنأ ىديسأ عفو كالذكر

 ىنملكي سابعلا وبأ خيشلا ناك ةرم : لعافلا هللا دبع خبيشلا ىل لاقد
 سالب وأ بن ريشا وأ لك اع هعئأو سال | ميفأف ظفل 0057 - نم نطاملاب

 . نيمعَملا لع

 ىديس ًاموب ىل لاق.: لاق هباككأ دحأ ىتخينطلا دمح خيشلا ىقربخأو
 لعفتو ظف) ريغ نم ىراشإ موقت ريصتل كنأ كنم ديرأ للم 5 ساأيعلا وأ

 ىأب ديأق ناطلسلا نا انيلع لخدف . محن : هلأ تلأقث , ىلق هم كلك أ 0334

 . تام نأ ىلإ رماللا كللذ نع هلأسأ نأ أرنأ ل م نع خيشلا هب ىلا



 بس 1 مما لح

 هرمأي ل نم رئاس نم ةبحلا ىف آدحأ هخيش عم كرشي ال نأ هنأش نمو
 هللأ ىلص هللا لوسر ةبيحم لعجو هبلق ءطسو هللأ ةمح لعجبف هتبحمب ىلاعت هللا

 نوكت نم ًاعرش نيبويحلا بتارم فالتخا ىلع اذكهو ؛ كلذ نم ةبيرق ملسو هملع

 قحلا رمال . خيشلا ةبحم عم رضت ال ءالؤه ةبحع لف « ناعإلا نم مهبح

 . اهم ديرملا ىلاعت

 ءايلواآلاو ءايبنالا ةرجيم : لوقب هللأ هةموو افو نب لع كس وس ناكو

 ظ ةعب رشلا ةلمج نه امال ١ خسشلا ةمحم عم سعت هي[ نيم ؤملا ىحلاصو

 أهنع ةعب رشلا كلهم ىلا روماآلا فاللخب لخادتن راونالاو 2 رو ةعب رشلاو

 جارس فلأ دحاولا تيبلا ف عضو ولف ء لخادتت ال فيثك مالظ اهنإف

 نم أدحأ ميش عم ةمحا ىف اوكرشت نأ م اي : اريك لوقي ناكو

 ابملإ] راشملا ةيهلإلا قالخالا ىلع مهو لابجلا لاثمأ لاجرلا نإف . خياشلا

 ىلاعت هللا نأ يف « هللا قالخأب أوقاخت ١» : ملسو هيلع هللا ىلص هلوش

 ام كرشي نأ عاست ال مايشالا ةمح كالذكف (هب كرش نأ رفغي ال )

 ملاعلا ماد ام ىلاعت هللا, كرشلا الإ اهتكامأ نع اهحزحزي ال لابجلا نأ ايو

 كرش الإ تافألا نم هديرم ظفح نع هتمه ليزي ال ىلولا كلذكف « ًايقاب

 هنم نرطفت, تاومسلا داكت ١ : ىلاعت لاق «. هملق نم ةمحلا صلاخ عض وم

 مالك ىأ وهو « دلو نمحرال اوعد نأ اده لايجلا رختو ضراآللا قشنتو

 كذاتسأ ةبع ىف قدصلا كسفن نم ىخأ اي باطاف بقعت ىلإ جاتحي ضيشلا

 كسفن رمأ تنأ لمهتو « كب هبلق لغشت نأ هنم بلطت الو ءديرت ا هن لذت

 ةالصلا لع طظفاح ْنَأ هاوي هش ناكم نع رادلا كحل ناك اذإ هل ا نمو



 بس ! را سس

 ركب وبأ خيشلا همسإ بحاص ىل ناك دقو ٠ نكمأ ام هخش ةيواز ىف

 عم أج ريو ةعمبا ىدنع ىلصب ناكف رهزالا عماجلا راوح انكاس ىنيردلا

 لضفأ هنإف رهزالا عماج ىف لص : هل تلقف , هتعاج ةرثك عم ٠ رصهزالا

 اقدص ىف بجعتأ تنكلف ء ىعرش ضرغ كلذ ىف ىل نإ : لاقف « كال

 هذاتسأ دنع ةعمجا ةالص دب رملأ سيكو : نإذ « هداقتعا ىف هللا همحر

 باقلا عم رئاد محلا نإف ء هيف للص دجسم ىأ ىف هدنع هلختيلف
 . مسجلا عم هل

 هنم ةنطابلا هيويعو هرطاوخ فرعأ هنأ هخيش ىف دقتعي نأ هنأش نمو
 . ىناطيسشلا فشكلاو نظلا ءوس باب نم ال ماحلإلا قيرط نم نكل

 اهدنع ىتلا نازيملب الإ اهريغ سيقت أل ةماعلا نأ كلذ ماضيإو
 نكي ملف « كلذ لثم نع تقرت دق خايشالاو , رشو ريخ نم نطابلا ىف
 جايتحا هللا لع الو « مهريغ لاح هيلع اوسيقي ىتح آدبأ رش مهنطاب ىف
 مهاطعأ : هليزب اه ةوواديل “رشلا نم هنطاب ىفام ىلع مهبعالطا ىلإ ديرملا
 سائلا لاو>أ هيلع نولمحت اوناك ىذلا تازيملا كلذ لدب ميحصلا ماهإلا

 نم فرعأ راطسلا نأ كلذ ديؤيو « هلاو-أب ديرما نم فرعأ وهف
 اذ هو « ًاراهتو اليل امل طلاخم اهحاص نأ عم اهبويعب ةبادلا بحاص
 لوقي هللا همحر افو نب ىلع ىديس ناك ىتح نيديرملا ىف ليلق داقتعالا

 فرعي « ىغم ًاقداص ًاديرم نآلا ىلإ دجأ ل ةثام امو عبرأ ماع ىف وهو
 تغرفاأل هتدجو ولو « ةنطايلا هتافصو 2 هرطاوخم هنم ف رعأ نأ ل
 . رارسالاو مولعلا نم ىدنع ام عيمج هيف

 نود الو ؛ مهصصخل نونو حايشالا لك : لوقي هنع هللا ىضر ناو

 هدرو ىلع بظاويلف هذاتسأ رس هتاف نم نكلو ٠ مهرأ رسأ لمحت نم
 , هيف 6 ريس نإف



 هل ]مو دع

 تقدص نإ ىديرم اب : لوش هلع هللأ ىطر قوسدلا مهاربإ ىديس ناكو ش

 انأو « كنهذ ىف انأو , ديعي ريغ بيرق كنم انأف ك دهع حصو ,نىوعم

 قدصت مل نإو ٠ ةنطالاو ةرهاظلا .« كساوح عيمج ىف انأو « كفرط ىف

 . دعملا الأ ىبم تنأ دولا الو آديعب كذم تنك ىعم

 هخيش ىدانو هخيش عم ديرما قدص اذإ : لوقي هئع هللا ىضر ناكو

 قداصلا هجروتيلف « ًاتيم وأ خيشلا ناك ايح هباجأ ماع فلأ ةريسم نم

 هخيش توص عمس هنإف « ايندلا راد ىف همهد رمأ لك ىف هخيش ىلإ هباقب
 متفيو « هيليع قبطي ءهرس تالكشم نم هيلع درو اهمو هيف وه ام هثيغيو

 . دارأو ءاش امع هلأسلف هآر اذإف « ًاراهج هخشيش ىري هنإف ء هبلق نيع

 ريصاو كتخيش ريغ بحصت الف أاقداص تنك نإ ىدلو اي : لوقي ناكو

 نوكتو ظ ريخلأ كب كبري ب أم كس كددتما امبير هن إف هأفج ىلع

 ظ ٠ هراونال ًاعلطمو 1 هرارسال هلحعم

 مالك ال هلسغم' عم تملك « هخيش عم قداصلا ديرملا : لو ناكو

 :جرخ الو : لخدب الو «هتليه نم هدب نيب قطني ردقي الو « ةكرحالو

 : هنذإب الإ ركذ الو « نآرق الو « للعب لغتشي الو ٠ آدحأ طلاخمي الو

 راصف سفنلا هتاخد لضاف لمع برو «ء هيقرب امهف درملا ىلع نيمأ هنآل

 : ال وضم

 نإف « مهخايشأ عم فلسلاو فلخلا ةقيرط تناك اذكه : لوقي م

 هدلاوا قوقعلا مدع دولا ىلع بحيو مهحالطصا ىف رسلا دلاو وه خيشلا
 , لاوحالا رئاس ىف ماع رمالا امنإ « هيلإ مجري طباض قوقعلل سيلو
 . لساغلا ىدي نيب تيملاك الإ هولعج امو



 دنع ١4 + ام

 هللا رماوأب كلل رمأ لك ىف همدقو روك ذملا كدلاو ةعاطب ىدلواي كيلعق
 دْلاو نال كلذو 6 مسجلا دلأو نم عقنأ رسملا دلأو نإف 1 مسجلا دإأو لع

 :, هبيذيو « هكبسي لازي الف « دماج ديدح ةعطق هنأك دلولا ذخأي رسلا
 . ازيربإ ًأايهذ هاعجب ىح أآرس ةحيصلا سس نم هيلع قايد 0 هرطشو

 دادضالا ةيوح نمو لاجرلا رودلص نم أ هأ هأ تام مهضعبو 3 م ىبسنل مهن

 . لاحللا ديرما عامس نهو

 هحيرش لع هللا هعموج نأ كعب ايندلأ نم ءىبشل تفتلي ال نأ هنأش نمو

 . ةرخألاو ايندلا نم ديرملا مسق ام عيمج هيدب نيب نإف

 قا كذاتسأ تدجو نإ : لوش هللأ ةمحر اقو ن' ىلع ىديس ناك دقو

 اذإو 6 اهدنع هلل تت ادوسو كتقيشح كولو أذإو 3 كتقيقح كتدحجو لق

 أآذه لوسو َّى الإ دارملا لك سيلف 9 ءىشن لك تدجو اهدنع هلأ كتدوو

 . ملغت مهفاف ذاتسالا

 . هذاتسأ نبيع راص ديرملا قدص اذإ : لوقت ناكو

 ديشاف ؛ اهلع كذاتسأ دبشت ىلا ةروصلا ىلع تنأ : لوقي ناكو

 هئدهش نإو ؛ قفانم تنأف « ًاقفاتم هتدبش نإ ىرت اذام رظناو ؛ تّكش ام

 كتروص الإ ةآرملا ىف ىرت الو , كتارس هنأال « صالخ تنأف ًاصلخم

 . ةآرملا مرج ال

 , كدارم تدجو دقو كذاتسأ دجت نأ الإ رمألا ام : لوقي ناكو

 : كدأ ٌوَق هللأ ده

 نمؤي ال دقف ءهخيش عم هل عقي ام ىحي نأ ديرلل سيل : لوقي ناكو



 دس 14]

 . كلاملا عم تىالاسلل أمو 2( هشعضبو قيرطلا لهأ مالك هل هحبأقو ىح م

 كذاتسأ هب كرمأ امب لمعلا درملا اسأ كيلع رذعتي ال لوقي ناكو

 كذاتسأ كدلك امإو « كدادعتسا صقنو « كلذل كلويق لا مدعل الإ

 . هيف تنأ امم قرأ وه ام ىلإ كتمه قريل كلذي

 هتلأس ءىث نع باوجلاب الو ءىثب كذاتسأ بلاطت ال : لوقي ناكو

 . هححسش ععبم قداصلا ديرملا ناش نم كلذ سيلو ؛ هيف

 ةعنص وبف صقتن وأ لاك نم كيش نم هتيأر اهم : لوقي ناكو

 ًاناصقن نظت نأ كايإف كلذ قوف رخآ ماقم هسفن ىف كخيشلو « كنطاب

 املعت ناك امن] كللذ نأ فرعا لب ءهبر مدآ ىصعو ١» لوقتف لالا لهأب

 ةرودكلاب « كلاوحأ تريغتو « بنذلا ىف تعقو اذإ ىرادتت فيك كل
 ٠ ءافصأأ لوي

 ىلإ سانلا قدصأ نوك نأ قداصلا ديرملا نَأش نم : لوقب ناكو

 ىلع ليلد وهف هخيش رمأ لاثتما ىلإ ردابي مل ناك نإف « هخيش رمأ لاثتما

 انه نمو « رخاوالا وأ لئاوالا ىف هقلخت ردق لع هقدصو « هقدص مدع

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قيدصت ىلإ قيسأ رك وبأ مامإلا ناك

 داضت امم هيلع اوناك ايف ةطار شيرق فءعضأ ناك هنوكل .ء شيرق رئاس

 . ىدحلا قيرط نم برقي امف ةطبار مهاوقأو ىدحلا قيرط

 نيملاعلا بر ظفح ىف نوكي نأ نيديرملا نم بحأ نم : لوقي ناكو

 ؛ هيلع هريشي ايف هفلاخ الو « هتعاط ىلإ ردابيو ء« قدصب هخيش مدخيلف

 انكراب ىلا ضراللا ىلإ هرمأب ىر# ةفصاع حيرلا ناملسلو ١ : ىلاعت لاق

 المت نوامعيو هل نوصوغي نم نيطايشلا نمو « نيلاع ءىشث لكد انكو ابف



 مس |8188

 اوناك ا1 نيطايشلا هللا ظفح فيك رظناذ . نيظفاح مل انكو تللذ نود

 :٠ مهتعاط تدتو نيقداصلا هئايلوأ ةمد

 جرح نإف 4 ماد همقرنف هذاتسأ مح ىو ديرما ماد ام : لوش ناكو

 لاعفالاو لاوقألا نم كلذ لبق هنم هلصح ام ىلع ًاداتعا ولو همكح نع

 ىلإ طخ ةعفارلا ةوقلا هلع ترف ىهور ٠ هيحاصتو هدب ةعفارلا ةوقلا

 . منغت مهفاف كيلإ كذاتسأ رظن ىه ةوقلاو . ضرالا

 نم رظدلا هداللوأ فدي هللأ همس رز ىلذاشلا نسحلا وأ ىاديس ناكو

 .٠ مالك ريغ

 نم ابيلع ىراوت نم لكو رظنلاب اهدالوأ ىبرت ةافحلسلا نإ : لوقيو

 . ةأفحلسلا نم كلذب ىلوأ نحنف « كله اهدالوأ

 هرمأي امف لهاستيو « خيشلا ىف هداقتعا درج عنقي ال نأ هنأش نمو

 ش . هلع هابي وأ 6 هش

 . قيرطلا, لهج كلذ نإذ « ىنيفكي ىديس رظن : لوقيو

 كتقفارم كلأسأ : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل ةباحصلا ضعب لاق دقو

 14 دوجسلا ةرثكب كلسفن ىلع ىنعأ 3 مسو هلع هللأ ىلص هل لاقف ةنجلا َْف

 هللا ىلص جرخو « لمعلا نود هيلع هلاكتا ىلإ سو هيلع هللا ىلص هبحب مق
 ىنغأ ال ىتإف رانلا نم كسفن ىذقن] ةمطافاي و : لاقف ةرم ملسو هيلع

 نأ كيخيش نم باطت ال لوقي هللأ هةرومجح و افو ن ىلع قى كرس ناكو

 لسعلا عضو نم نإف ٠ راجفلا لامعأ نم ربطتت مل تنأو رارسالا كحنع
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 ”رم لسعلا نأ لهاجلا لع ستلاو « هثاعو ةرارا ر“”رمت لظنحلا روضق ىف

 . هلصأ نم

 : هيلع هذاتسأ ةكناحر ءاوتسال شرع قداصلا ددرملا : لوقي ناكو

 ربظي الو « هاوس هلخد ًايلق لخدي ال نأ . هسفن ىلع ىلاعت هللا بتك دقو
 هاضر لوخد 4 باقلا قحلا لوخد ىعمو 0 ةأ م َْف هراخص تثأر نيعل

 . لعأ هللأو « هتمحر و

  كلذو 2 هيف هداقتعا رييغت نم ناماألا هخيش ىطعي نأ هنأش نمو

 ريغتي دقتعملاو ريغتب ال بحملا نإف « هيف ًادقتعم ال هخيشل ًابع نوك نأب

 أبعي ال لماكلا خيشلا ناك كلذلو « اهلجال هدقتعا ىتلا ةفصلا تريغت اذإ

 تكست امن] دقتعملا سفن نإف داقتعالا ىف غلاب ولو « هيف ديرملا داقتعاب

 لاو>الا ضارعأ ىحل نم هدسم ىظ لاقعب ىرظنلا اهلقع اهلقع ثيح

 قبت ال ضارعالا نأ مولعمو « خسانتلاب نونظلاو لاوقالاو لامعألاو
 هداسفإو هشحوت ىلإ لوقعملا عجرو قرمت وأ لحفل دقو لاقعلاب كنأكو

 :ديرب اه الإ ديرب ال « راحبلا رارق ىف هلم خيشلا نإف . ”بحما فالخ

 « ىطأو شك ام ريخ . مفنو لق امو « ريثك دقتعملاو « ليلق بحمناف

 ظ ] . ًاررط وبللاب قكو

  هخيش ةبحم نم ديرم ولخم ال : لوقي افو نب ىلع ىديس ناكو
 ةيحك اهلك لاعلا قوف ةقداصلا ةيحلاو « ةلعل ةبحملا كلت بلاغ نكلو

 . اهدلول ةدلاولا

 نأ كخيشل كسفن تعب اذإ قداصلا ديرملا اسأ رذحإ : لوقي ناكو
 : هعبب ىف هل كروب قدصو نيب اذإ عئابلا نإف « كبويع نم ًائيش هنع قخت
 بيعلا ناد كعب ىرشأ أذإ ىرشملاو 2( هةعم ةكرب تف مكو بلك أذإو

0) 
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 نمو « درلا هل ناك ناب ريغ نم ىرتشا نإو « ةعلسلا درب نأ هل قب ل

 . ( هيلع هللا بان' بات 1 همنذب فرعا نع ) ثيدحللا ف ءاج م

 ةطساولا محم كخيشل ديعلاكو ىلاعت هلل ًآدبع كسفن لعجإ : لوقي ناكو

 ىلاعت هللا نيو كنيب ةطساو ملسو هياع هللا ىلص كيينو كديس تلعج اك

 هللا لاق « ماهفاآلا ناسل ىلع ىداني نامز لك ىف ذاتسالا لاح ناسل نإف

 هلوسراو هلل بع ناك نم ىنكو ءمبقدص نيقداصلا عفني موي اذه » ىلاعت

 . بحأ نم عم نوكي نأ هخيشو

 قداص ديرم لكل : لوقي ذاتسالا لاح ناسا : ًاضيأ لوقي ناكو

 ًاقداص كاتيأرو كتيبحأ اذإف كبحأ ىتح ساوالا لاثتما لفاون ىلإ برقت

 . كدادعتسا ردق ىلع كيف تربظ ةيحلا ىف

 ا 5 5 ظ نوه < د

 آد هلك ناك هخيش ةيحع قداصلا ديرما ققحت نإ : لوقي ناكو

 نم راص ولو هخيش مع نع ىبذتسل هسفن ىري ال نأ هنأش نهو

 , رهاظلا مولع ىلع دئاز صاخ سأ موقلا قيرط نإف « مالسإلا خياشم

 لامعاألا ضاصأ نم ءىش ةلازإ ىلع رهاظلا ملعلا باحصأ بلاغ ردقي الو

 ناب ريغ نم اهنع هللا ىلإ بت : اهنع لئاسلل نولوقي ان]و « ةنطابلا

 . هللا ركذ نم رشكأ : هل نولوقي مهنإف بواقلا باححأ فالخم اهتلازإ قيرط

 قهلا كردت كانهف . كسفن تانوعر بهذتو « كاباق لجني ىح لجو رع

 باطتق ؛ باجح فلأ نيعيسس كلير نع بوجحم كنأ فرعتو « لطاللاو

 كسفن ىرتو « قيرطلاب ةصاخلا بادآلا كيلعيل ايرورض ًآبلط نيشلا ذئنيح
 تائيس راربالا تانسح با, نم ةحئار ىلاعت هللا لهأ قيرط نم مشل م

 00 ظ ظ ظ . نيب رمقملا
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 مولا خياشم ملا بح ام : لوقي هللا همحر سابعلا وبأ خيشلا ناك دقو
 اب فتكي ملو ًاخيش هل ذختا نم لقاعلاف « رون ىلإ آرون هيلع دادزا الإ
 ةرضح نم برقلا لحع ىلإ هب لصي خيشلا نآل « رهاظلا مع نم هدنع
 هل لبق ول ىتح ةرضحلا كلت ىف ًاعبط ىصاعملا هركي ريصيف « ىلاعت هللا
 . هباجح عافترال ردقي ال ىلاعت هللا صع]

 . مالسإلا ةجح ناك هنوك عم ًاخيش هل ىلازغلا مامإلا ذختا دقو

 بقل هنوك عم اشيش هل ذختا مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا كلذكو
 : ع نيخيشلا ن ذه دحأك نوكت نأ معلا ُْف ىخأ اي كاتءاغف اعف « ءابلعلا ناطلس

 خيش ىلإ نوجاتح ال مبللعو مهضا أ ةلقل لوآلا رصعلا لهأ ناآكو

 لسبسيل ©« ةرورض خيش ىلإ همففلا جاتحا ضارماللا تنادوعو أو.هذ ايلف

 . لع اع لمعلا قيرط هيلع

 قحلا ىفوصلا

 صالخإلا هلجو ىلع ىأ « هللعب لمع ملا وه ىفوصلا ةقيقح نإف
 لمعلا ىلإ لوصولا قيرط ةفرعم الإ فوصتلا مع سلف 2. رسغ ال

 وش ناك صاالخإإلا ةلحجو ع هيلعت امل لمع ولف 6 022- اي صالخإلاب

 ٠ امدح قوصلا

 أ ملاعلا نأ وأ : . لوش هكمع هللأ ىءر قوسدلا مهاربإ قى كريس ناك دقو

 ُْق هللأ ةرضو ىلإ هولصوال ضارمالاو لالا نم ًاصااخ ةرف وصلا ىلإ

 ةمح و ش ملعلا ىوعدت نه ةنطامو ةرهاظ للعو ضارمأب مهانأ هنكلو 0 ةلحل



 و4

 , دقحلاو , عادخلاو . ركملاو ,« دسحلا نم ءولمم هنطابو « اهتاوهشو ايندلا

 قالخأ اهنإف « هنم ربطتيل كللذ جالعب هورمأ كلذلف « كلذ ريغو شغلاو

 . نيطاسلا

 ةيسدقلا راونآلا قراشم ١ ىمسملا انباتك ةمدقم ىف كلذ انضوأ دقو

 0 . ةيدمحملا دوبعلا ناس ىف

 تينشت ًايلك كرتيو ىلاعت هللا ىلع هبلق عمج ًايلك مولي نأ هنأش نمو

 لعف ىف الإ ىري الف ء تايبنلا كريو تارومأملا مولي نأب هللا نع هبلق

 ىلوآلا فالتخشو هوركملاو مارحلا بنتحيو « ىلوأ وأ بودنم وأ بجاو

 انيلع هلدسو تارومأمللا ىف انع باجحلا عفري لجو زع هللا نال كلذو

 , هوركم وأ 2 مارح ىف هعم انيولق رضحتن نأ اندرأ ولف , تايبملا ىف

 ىف هل اندوبش نع بجتحت نأ اندرأ ولو « ردقن ال « لوألا فالخ وأ

 ىلع أرط نإ الإ كلذ انل حمصي الو ردقن ال ىلوأ وأ بحتسم وأ بجاو

 , رومأملا مسق نع جرخغ ذقيح هنإف كلذ وحضر بع وأ ءاير رومألملا

 . سيفن هنإف كلذ لماتف «٠ ىبلا مسق نم ريصيو

 همحر افو دمحم ىديس لاق دقف « هخيش رجه لهاستي ال نأ هنأش نهو

 ردابي ملو هيل] قتشي ملو كلذ نم رثأتي ملف هذاتسأ هرجم ديرم لك : هلل

 . هب ركمو هللا هتقم دقف « هيلع هرطاخ بيبطتل

 دي را لاو>أ ةدمع : لوي هللا همحر ىسرملا سابعلا ونأ ىديس ناكو

 دوتجو مم قالا نم دحأ نم فاخ ديرم لكو « هذاتسأ ةيحم ىف هقدص

 ةوبللا كوك هخيش عم ديرملا نإف « هيلإ هدانتسا ىف بذاك وبف هذاتسأ

 7 هللأو أ و هلاشغا كب رب نأ أهدلو ةكرأت امارفأ 4 أهرحج َْف

 اوبلاط لب ٠ عم هرطاخ نوكي نأب خيشلا اوبلاطت ال : لوقي ناكو



 ا 1ةال

 نونوكسا كدنع نوكي ام رادقم ىلعف ؛ كرطاخ ىف خيشلا نوكي نأ مكسفنأ

 وه دب رملأف ع ميل د ىلاعت قحلا ةهرضوح ىلإ ةفوررصم هيرو نال ؛ هدئع

 . هب قاعتي هخيش نأ ال « هخيشب قلعتي ىذلا

 ةديعبلا داليلا ف مبعم قودهبشي مهنأ نيقداصلا ىناحصأ نم عقي ام ًاريثكو

 كانه قوأر مبنأ هلل, نوفاح نوريصيو «؛ مورلاو ةنيدملاو ةكمو رصنك

 تحر ىتأ تملع ام ىتإف ء ىف مهطابترا قدص كلذب فرعأف ًامانمو ةظقي
 نف « كلذ لعأ تنكل ةقيقح تحر تنك ولو مهنم الإ دالبلا كلت ىلإ

 . مدنع ىنوايحت مداقتعا قدص

 نوكي نأ ىغبني ال : لوقي هللا همحر ىسرملا سايعلا وبأ ىديس ناكو
 هبيبط هخيش نآل هدنع ىتلا ضارمالا ثيح نم ةروع هذاتسأو ديرملا نيب

 , ىوادتلا ةرورضل بيبطلل اهفشك زوجنو « ةروع نطابلا ديرملا لاحو

 نوهزنم خايشالا نال « هبويعب هتفشاكع هخيش فلكي نأ هل ىغبني الو

 مهلع بحي قاطيش فشك هنال « تاروعلا ىلع عالطالا نع ميفشك ىف
 قاخ نم دحأ ةروع ىلع ممرصب عقب ال ىتح باجحلا لاؤسو « هئم ةبوتلا |

 . هنم اهوفرع ام ةنطابلا هلاوحأب مريض ديرملا نأ الولو « ىلاعت هللا

 هلاوحأو هلامعأ ىف هشقان اذإ هذاتسأ نم شوشت ديرم لك : لوقي ناكو

 ىلع مبحالطصا ىف بجاولا نإف « دهعلا ضقنو بدألا ءاسأو لهج دقف

 لاجرلا غلبم ديرملا غلب اذإف ٠ هيواعد قئاقحب هتيلاطمو « ديرأأ ةشقانم خيشأا

 . سيباتلا ماقم نع ذئنيح هجورخل ناهربلاب هتيلاطم نع هخيش ىنذتسا

 هناوخإ ىلع كلذ هسفن ىأرو امندلا ىف دهز دق أدب رم ةم ىأرو

 كناوخإ ىلع هيف دهزلاب كلسفن تيأر ىذلا نإ ىدلو اي ممسإ : لاقف

 كرد فيك 3 ةضوعب مس أنج هللأ 25- نزال هنالل تالذ نمد أردق ردصأ
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 1 كس ةيعكسلا ند ةم رح مظعأ وه ىذلا نم وألا

 , هراونأل طيحتل كاخيش نم كيسن ةم ىلع ديرملا اهنأ لمع] لوقي ناكو

 . هلعم تنأو الإ هرضح لخدب الق

 عامسلا لاح همهفت ملولو كخيش نم هعمستام لك ظفحا : لوقي ناكو
 لاحلا ىف هانعم تنأ مهفت الام كاباق ىف بتك امر كخيش بلق مق نإف
 1 هناوأ هى يحس . لظفودأف , ليقتسملا ُْف هأئعم مىفتل

 كايف دادمالا, هريثأت ناك كتخيش نم كاتبسن تضع اذإ : لوقي ناكو
 . كالامعأ عيمجو كراكذأ ريثأت نه سكأ

 نم باخ دقو ؛ ضايشألا بأق لظ تح نيديرألا بولأق ْ لوه ناكو

 . معيش بمأق لظ تحن نكي مل

 نو الإ دأدوو ريق وب ناو ةدكمش ىلإ كب رم رظن أم : لو#ب ناكو

 . داشرو قح لييس ًاكلاس

 ريسلا أف ع كيخيش ةراشإب ديقتلاب دب رملأ اهمأ كايلع : لوش ناكو

 دنس 3 ل ياس اك رب اهربست مس ف فلأ ةّيام نم كلل نسحأ كلشش مدق رثأ لع ادحاو امدق

 ىتح هتمدخ الو 2 هخيش قرافي نأ ديرمل ىغبأب ال : لوي ناكو

 : لوي ابو 2 تسبورو ترمس عدمت الف 0 الع ال اةوذ ٠ قيرطلا نأعب

 . تبارو ت لوش

 ىلع هما لمم هلم لوط ىري نأ . حمم عم دب رملأ بدأ نه : لوشي نأكو

 هردكا هانأ نال 3 ريؤلا ند هتخيسم هل هةمساعب معا درا ىيطلا هينأ كم لوس



 )وهو

 هاقر هذاتسأو « نيطلاو ءاملا هجزم ىنيطلا هابأو . هافص ىحورلا هانأو
 . نييلع ىلعأ ىلإ

 لضفأ ةدحاو ةظحل ىف بدأ ةيلك كتخيش نم كعامس : لوقي ناكو
 نال كللذو ةئس نيرشع رهاظلا بدالا ىف كلعمو كلل كيبأ بدأ نم

 مطعم نأ كلذ حاضيإو . كسفن بدؤي هريغو كلحور بدؤي فراعلا
 . نيققحملا دنع ةدحاو ةقيقح اناك نإو « سفنلا ٍلعم نم ىلعأ حورلا
 . ساندالاب خطلملا قاعلا مور نم ساندآلا نم ريطملا لولا حور نبأو

 نإف ٠ خبشلا ىلع هعمج ىذلا ىلاعت هللا ركش نم رك نأ هنأش نمو

 بوذلاب ثولتم وهو ايندلا نم جرت هيرب الجر قداصي ملا ديرم لك

 ديرملا ق دصب ال : لوقي هللا همحر ىسرملا سايعلا وأ ىايس ناكو

 نيفراعلا دآارم سيأو هن أطبحم هتاهج نم همالك عما ريصي ىتح ةخيش ةبح ىف

 ةلظلا نمو ء ةمعسلا ىلإ قيضلا نم هوجرخ نأ الإ ديرللل مهمالكب

 ظ ظ ظ . روتلا ىلإ

 ابك هيلع لبقي نأ خيشلا نم ساطي ال قداصلا ديراأ : لوقي ناكو

 تاقوآلا ضعب ىف هل عقي اهرو . لجو زع هبرب لوغشم خيشلا نإف ٠ هنأ

 همماقإ وأ هدلب لهأ ةلمج ىف ناك امرو « هريغ نع الضف هدلو فرعي ال هنأ

 ىف كراش نا الإ تفتلي الو ؛ قلخلا نم دحأ ىلإ تافتلا هل ريصي الف

 هت رذعل هتكراش نيد كنأ ولو « لاحلا فيحض ديرما اهسأ تنأو ؛ ءداملا

 . راثلا ىلع صاصرلا بوذي 5 كامسج بوذي نيح

 لكنا ًاعيطم ًاعيمس نوكي نأب هتيبرت ىف هخيش بعتي ال نأ هنأش نمو
 . هيلع هب نيشز ام



 نه دب رملأ سيل : لوقش هللأ هوجو ىسرملا ساأيعلا ونأ حسيمشنا ناك دقو

 . هب هخيش رختفي نم ديرمأ ام]و , هخيشب رختفي

 3 مأتلا داقتعالا هامش ف كاسات دب رملأ نكي ل ىه . لوش ناكو

 هنطان روني الو هقارطإب هيدؤي الو هقالخأب هيذبي الف هخيش تافص ىه
 . هقارشأ

 ءاسنلا هم لذ هلل أ هالّشأ هدطيش هوك لع ريصي ١ نم لك لوش ناو

 6 . باقاا ثتوعهو

 2 ىف قدص نم : لوقي هنع هللا ىطر ىرصقألاا جاجحلا وبأ خيشلا ناكو

 هللإ هج وتلا هيفكي لس هاه هممتكبل عامجالا لإ جاتحي ال خيشلا عم ةدارإلا

 صاخشالا رز وص ىلأ جاتحت هيأ ت ريظ أذإ تادقتعملا هوض روض نال باقلاب

 : لكأ ووش نب:روصلا نش عمج | دب رملأ لصد نإ نكدلو

 كلم الو سفن هخيش بحصي ال نأ ديرألا طرش نم : لوي ناكو
 لكو « ءاشب فيك ابق فرصتي هخيشل أكلم هسفن ىرب لب « رايتخا الو
 دقف سفن ةفلاخعو خيش ةبحم ريغب لاجرلا تاماقم ىلإ لوصولا بلط نم
 ظ . قيرطلا أطخأ

 نمو ؛ بطعلا ىلإ كلذ هروح بدأ دل هدخم مش مدد نه ٠ لوش ناكو

 . برالا لصحو نرادلا نع زاح ل بداألاب هه لوش

 لذي ىح لاجرلا ةوسرد قداصلا دب رملأ لاس ا : آريثك لوش ناكو

 : كيشلم 5 4 هدم دأ سم تح هندارإ ىفدو حورأأ

 ًايحرمو الهأ توملا ىعادل كثأقو ةعاطو 0 م "تنم ىل لبق ولو



 دل #ءأ) مس

 خويشلا ةل_ ص قزرت نأ : دي رملا ماش ةمالع نم : لوقي ناكو

 . ميمرنح الو

 هخيش ةيؤر هينغت ال ديرم لك : لوقي هللا همحر قارولا ركب بأ ناكو

 . قداص, سيلف ًاعوبسأ بارشلاو ماعطلا نع

 . هلارقأ عفتني ال هخيش لاعفأب عفتني ال ديرم لك : لوقي ناكو

 ةمدخل نسح ىلإ قرت هخيش ةمدخب لغتشا ديره لك : لوقي ناكو

 ىلاعت قحلا ةلماعم نسح مرح هخيش ةمدخ ىف طرف ىتمو 2« لجو رع هللا

  نيديرملا داطصي ىذلا دايصلاك مهنإف « حايشألا ةمدخم نوديرملا اهيأ مكيلعف

 . دبآلا ىلإ قش هنطب ىف ناطيشلا هعل نم لكو « نيطايشلا هاوفأ نم

 ىلع ليلدب هيلاطت الو عمساف ةولخلاب كخخيش كرمأ اذإ : لوقي ناكو

 لبق ءارح راغ ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلتخا ام] لوقتو « كلذ
 اندجو دقو 2« ىللتخا هنأ انغلس مل هيلع ىحولا لزن اللف هيلع ىحولا لوزن

 ىأف « امهب لمعلا الإ قب امو ءةنسو نارق نم » ىحولا هللا دمحت نحن

 كدادعتسا ةيوقت كاتولخم ديري اممإ] هنإف كخيشل معمسا لب ؟ ةولخلل ةدئاف

 نيصتق « ةضايرلاب كتفاثك فطلتت ىتح , ةنسلاو باتكلاب لمعلا هتئيبتو

 ىف ال « ناطيشلا كنتفي الق . ناميألا ماقم ىف خسرتو عرشلا رارسأ ميفت

 ىحولا ةرمش لمعلا اهيلع بترم ةولخلاف . توملا دنع الو « ةايحلا

 ىف ”ردلا ةدم نآل موب نيعبرأ تناك امبإو « لجو زع هللا رون روبظو

 اهفو « دواد ىلاعت هللا ىن ةبوت مايأ ددع ىه كللذكو . كلذك هفدص

 . ةروص مح « ةغضم مث « ةقلع ةفطنلا جاتن نوكي

 مل نإف « لاحلا بحاص خيشلا ةبحصب ديرملا اهيأ كيلع : لوقي ناكو



 سلا #1 ل سس

 « "لطف لباو اهبصي ١ نإف ١» ىلاعت لاق «٠ لاقملا بحاصت كايلعف هددسس#

 . لاقم الو هل لاح ال نم ةبحصو كايإو
 نإ الإ ريقفلا لمك, ال : لوي هللا همحر ىوانشلا دمحه ىديس تحممو

 . هلام هعاطأ هلاقم وأ هلاحت هعطي مل نم : لاقو . لاحو لام اذ ناك

 ء لاح مل لاق ماشلا لهأو , لاق الد لاح قارعلا لهأ : لوش 0

 ٠ شيشفت

 ملو ناسنإلا خيش تام اذإ : لوقي هللا همحر قناتكلا دمت وبأ ناكو
 قيرط ىف هيفكي ال ثيحن « ةجردلا ىف هخيش نود وه نم الإ مه دكعب لمح

 . هب ىلوأ هنإف « ىلاعت هللا مدخي لب همدخي نأ هل ىغبني الف ١ ةكولس

 اهافخأ ديرملاب ةلعل الإ خيش بلق ىلع ديرم لتث ام : لوقي ناكو
 ظ : خيبشلا نع

 م ىبشل مويأع لد نم له ش ةغابص ورشا ةرضح : لو ناكو

 . هب ًاغيصم جرح داقتعا وأ راكن] نم

 هلاوم كاسم ش7 قداصلا هيلز رم كل متلي نم ويش م 9 لوش ناكو

 ُ هربق نم هينيرش قطن عمم مهضعلو 2 هن أمد لاح ك هعافتنأ نم سك أ

  ةعئانلا ىه ديرما ماقمل لزتتي ىنذلا خيشلا ةردع : لو هنأك هاهو هرمأب

 . هأرو ريدسأ ةالد رم ردصب يل هدب رم لش يل نمد ْناأف

 موقلا مالكل هريرقت ىف « كخيش رارسأ ىثفت نأ كابإ] لوي ناكو
 بساسل خيمشلا كتقم امبر ُه : قيرطلا هل قوذ الو 4 نمؤي ال ن



 تيس نيفلا مس

 أونشو مبخايشأ رارسأ أودشف ا ريثك ءال ره نم ًاةلح تيأرو تيحعم#»و

 قخأ كلقو 4 لكف مهضعن و هن هعضأوم نع مهخيش مالك موي رحشب ةراغلا

 هب نمؤي ال نم ةرضحب ةده نآأرقلا ةءارق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . هربيشغو باطخلا نب رم مسأو مالسإلا ىوف ىَح

 نأ دي رملأ ابمأ كاب] : لوقي هللا همر قصرأملا ًأيلع ىديس تدعم'و

 مهبخيش دبع اوضقت امرف ٠ هباأحأ نم كناوخإ نيب كخيش رارسأ ىّسفَت

 اوراصو « ةراغلا هيلع اوئشو « همالكب نمؤي ال نيو هئادعأب اوعمتجاو

 . هياعحأ صخخأ نم الإ كلذ انعمس ام : نولوقي

 تريغت اهرف . كخيش تارثع رابظإب ناسللا تارعو ىخأ اب كايإف

 لهأ نم وه سيل نم دنع ناسللا تارثعي فيكف « ةوادعلا تقول
 ؟ ؟ ثاقيرط

 لقاعلاف , مهئاقدصأب مهتقثل نيثك قلخ بابلا اذه نم بيصأ دقو : لاق
 ] : كلذ ىف اودشنأ دقو « كولملا بحصي 5 هخيش بصح نم

 سبيلم "لجأ قوتلا نم <سبلاف كولملا تح اذ

 سرخأتجرخاذإجرتخخاو ىبعأ تلخد اذإ لخداو

 لوش ةءمحصلا كيه ددأ بط اذإ هللأ همحعرا دينجلا مساقلا وبأ ناك لقو

 . كيحصت كلذ لعل لاعت م 3 كولملا مدخخأاف بهذا : هل



 دس 8# ةوع دس

 ! ؟ ل هخيشل لوقي ال نأ ديرملا ناش نم

 نأ ىلع ممايشألا عمجأ دقف , مل طق هخيشل لوقي ال نأ هنأش نمو
 . قيرطلا ىف ملفي ال , مل هخيشل لاق ديرم لك

 ديرملا عنم ابر : لوقي هنع هللا ىضر ىيجلا نمحرلا دبع خيشلا ناكو
 قيرطلا لهأ دنع بنذ هنإف ؟ مل هخيشل هلوق لجل تاماقملا ىف ةدايزلا نم
 نم بدأت نف . بيدأتو بدأ اهلك قيرطلا نإف ٠ ميغ ه. رعشب الو
 ةرضح عم بدالا ءاسأ نمو « ىلاعت هللا ةرضنح عم بدأت ؛ هخيش ةرضح
 ماقم ىف خيش لمكي الو « ىلاعت هللا ةرضح عم بداألا ءاسأ « هخيش
 سياجلا ةشقانم ىلاعت هللا عم وأ هعم بداللا ىف ديرما شقاني ىتح ةيبرللا
 , ىلاعت قملا تارضح نوباوب حايشالا نآل « هيحاص بحاصلاو « هسياج
 ةرضحلا كلت بادآ تارضحلا نم ةرضح لوخد دارأ نم لك نودلعي مهف
 هاقشأ نم الإ هخيش ةشقانم نم هسفن ترعن : اف . نيعمجأ مهنع هللأ ىضر
 . ىلاعت هلأ

 بداأللا موق ءاسأ دقف « بدالاب الإ خيبشلا اوسلاجت ال : لوي ناكو
 . ةدارإلا لهأ ناويد نم مهما ىحو اوتقف خيشلا عم

 1 بيدأب سيلف ةيفوصلا هبدؤي ال بيدأ لك : لوقي ناكو

 ةشقانم ىلع ربصلاو ؛ كسفن ةشقانم كيلع : لوقي ام ًاريثك ناكو
 , بهاوملا نم كمنمي ام ةلازإ ىف الإ كقاني ام هنإف ء كل كخيش
 , دراو كيلع درو ام هلإف ء بئاجعلا نم كيف ام دوهش نع كبجحو



 بسلا 7” © لا سنس

 لايم 0 كم هلصأو الإ صحأ كيلع لج الو شع كنم وهو الإ روظ الو

 ناآك اهركو اهقرو نم ايلع درو م شن لكف كثتعرز اذإ ةأوذلا : تالذ

 جراخ ءىشث كيلع دري ال ديرملا اهأ تنأ كللذكو « ةوقلاب ًاعدوم اهف
 ةدامث كل رسوظ هنأ 5 2 ًاميغ كليف ناك كياع درأو 03 لس 2 كنع

 كمف امو 4 هركشتف تاعاطلا ند كيلع هل ىلاعت هلل أ معنأ م راآدقم ف رعتل

 اهنيض ىف , زوذلو « روهر هيلإ انرشأ ام ءاروو , هرفذتستف صئاقنلا نم
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 باهولا دبع مامإلا بهاوملاونأ
 ىنارعشلا

 قارعشلا ةرسأ
 هنأشلو هدلوم
 هللا ىلإ قيرطلا ف
 صاوخلاو ىنارعشلا

 ىقارعشلا ةناكم

 ىنارعشلا قاخ

 همتكو ىبارعشلا مولع

 فوصلا ثارثلا رشن ةنجل

 ةم دم

 قوصلا نيتاتلا دنس

 ركذلا بادآ
 ا ديرملا بادأ ( لرالا بابلا)

 قيرطلا ناكرأ

 كسفن رذ>إ

 ةقداصلا ةيوتلا ليلد

 همضف قوصلا

 عيش نم سك أ لوحتي نأ ديرملل له

 قيرطلا حاتم نبدلا ىف هقفلا

 طودالاب ديخاللا

 خيشلا ةم زلم

 سفنلا ةجل أعم

 باقلا ءالج هللا ركذ

 اا

 في
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 ا

 دعب رخآ خيش هل ديرملا ذختي له

 لرواللا هخيش ةافو

 ديرملا ناحتمأ

 ديرما عطقت ىلا ءامشالا

 ءاسملل دهعلا ءاطع] حصي له

 داشراللل لب رملأ راكم ىم

 ةقيقدساو ةعب رشأا نان

 حلهم مثالولا

 سفنلا هبل رث

 دهعلا ضقن ةيقاع

 عادتب الا فرشلاو عابتالافريخلا

 درجتلا ماقم

 ةمطأ فرش

 نيافاغلا ةسلاجم نع ىهنلا

 ملعلل بلاطلا دب رمل

 بواقلا تافا

 ميرصلا ةالص لبق لاقي ءاعد

 ةدهاشملا كعب رك ذ ال

 هداروأ ديرملا عوني له
 دي رملل قيرطلات اماقم ىوطت ىم

 رهاظملا بند

 ةكرشلا لبقت ال قيرطلا
 ناك ولو مهسفنأ لع نوريؤيو
 ةصاصخ مهب

 قداصلا دب رملا



 ةقحصلا
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 هلع "هايل سس

 ءاعدالاو كايإ

 اهداروأ ىف قيرطلا رس

 دب رم لأ نورك فيك ١ ٠أب/
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 ةعب رشلا

 بواقلا نّيمطت هللا ركذب الأ
 صلاخلا ناسنإلا

 رهاظلاو نطابلا فيظن نك

 ًاقداص ديرملا نوكي ىه

 ضارتعالاو كايإ

 دفلاو ةدايعلا

 دي رملا لحأ م
 قي رطلا ساسأ
 قداصلا ديرأأ طرش

 سفنلا ضاصأ نم روص

 قحل| ة رض ىلإ دي رملا] صير فك 4

 ةفيحصلا
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 ىرصتالا جاجحلا وبأ خيشلا
 ديرملا صم

 بولاقلا سيسأوج

 قيرطلا ةوخأ
 رودق ىف ءايحأ هللا ءايلوأ أ١75

 ا

 ا! 1/

١ 48 
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 ا/ا١
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 امم
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 ديرملا داروأ لضفأ
 ةذسن ناس ىف (ىاثلا بابلا )

 هخييش عم دي رملا بادأ نم

 سلا فئاطل

 ني.هلا تافص

 نيقشأعلا ةغل

 ةيودلا لبق قيرطلا لو دمي ال
 خيشأا ناذئكسأ دي رمل بدأ نم

 قملا قوصلا

 لوقي ال نأ ديرملا نأش نم

 1 هغيشا



 يل رو

 ةيقوبصلا دعاوق ةقرحم يف

 فيل َئ

 -كيارتكشلا باَمَولإ لسبع ةمالعل) لصالا

 هَل مدقو هققح

 رورس يئابلا كيع آط

 فرارخملا ةبتكم
 تكيوربكب
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 غيشلا ةدداوم نع ةضرعم هسفن ىأر ديرم لك : لوقي براكو

 هللا باب نع هدرط يف دضخألا ف عرش دق هنأ ملم « هناوخإو

 . لمحو زرع

 « ماع فلأ همدخ ولو ًادبأ هذاتسأ أفاك هنأ ىري ال نأ هنأش نمو

 ,لياق هنأ كلذ دمي هلاس رطخ نمو « لاملا نم فولألا هلع قفنأو

 دواد خيشلا نراك دقف <« دبعلا ضقنو 2< قيرطلا نع جرخ دقف ءيشب

 ديرم نم مصيب ال : لوقي افو دمحم يديبس غش يردنكسلا الغاب نبا

 هدافتسا يذلا رمألا كلذ نأل هخيش ىلع ضرتمي هنأ ىري نأ

 . ضارعإلاب لباقي ال هنم

 اويحصت ال : لوقي هنع هللا يضر لذاشلا نسحلا وبا خبشلا ناكو

 « رهاظ ببس ريفب ميل ممافج ىلع ربصو ناعذإو قدصب الإ حايشألا

 امو 4 ل مخيشلا لوبق ق عرسأ هنإف © ةداقو ةسصبب الإ مهرتأت الو

 ةعاس وأ نيموي وأ امري ريصا © قيرطلا بلطي ءاج ديرمل طق خيش لاق
 ىأر هنأ ولو 4 هيدأ ءوسو ديرملا كلذ ةصه روتف نم هارب امل الإ

 فق : لوقي نا خيبشلا زحي لو « هيلع دبعلا ذخأل ردابل ابدأ هدنع

 . ديرملا مزع ران ءىفطي كلذ نآل ةعاس

 يتلي نأ ديرملا ىلع بح : لوقي هللا همحر افو نب ىلع يدمس ناكو



 فضح 780 سم

 لاحم هذاتسأ يدب نيب هتالومعم نم هيلع دمثعا ام لكو ©« هبايسأو هلم

 © هنود لمح الو مع ىلع ةدمع هل ىقبي الف © هتمكحو همكح اهمقتلي

 الإ هل ريل لوصو الو ©« هخلش لضف ىلع الإ هللا دعب هداّتعا ىري الق

 هسفن وحن لاح ىف هبر ةرضح ىلا ذاتسألا هي ريسيل كلذ لك « هتطساوب

 لسح قحلا كح تاماقم ىلا < ودعلا محت نطاوم نم هجرخيو « اليل

 . تدتشا نإو لزالزلا هلزازت ال كاتهو « العو

 رةس نم لضفأ نوكتت دق خيشلل ديد رملا ةمزالم : اريدك لوقد ناكو

 بر ةفرعم ىلإ ديرملا ىقريل لعج امنإ ذاتسألا نآل <« ةكم ىلا ديرملا

 ىلاعت ىلا هعضو ثيبب لغتشيو « هرارسأو هتفرعمل ىلاعت قحلا هعضو
 تلا « العو ىلج قحلا ةرضح نم يه ذاتسألا ةرضح نإف « سأآنلل
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا لع ثراو هنأل « ىدحلا ةمأ رارسأ ىلع ترتحا
 ولو 2« قدصلاب الإ طق هذاتسأ ةرضح يتأي ال نا هنأش نمو « مالسلاو

 هرم فلا ماو لك هناا رركت

 هذاتسأ ةريضح ىلا ديره ءاج ام : لوقي افو نب ىلع يدبس ناك دقو
 ريغي ءاجب ناو « هل رارسألا فشك خيشلل زاجو هلهأ نم ناك الإ قدصلاب
 . سكعلاب هرمأ ناك قدصلا

 كلاوحا ميمج ىلع علطم هنأ كذاتسأ يف تدقتعا اذإ : لوقي ناكو
 رفغتسي امإو < كركشي امإ وبف « اهأرقف كتفيحص هيلع تضرع دقف
 . ذاتسأ هل ناك نم ةداعس ايف <« كل

 الو كلبتف « كلاح ىلع كذاتسأ لاح سيقت نأ كابإ : لوقي ثاكو



 هب اودتقي ىتح « هعابتأ لجأل عرضتيو يكبي امنإ خيشلا نأل < رعشت

 ةعافش ىروكتف « بونذلا ىلع مهرارصإ لجأل باذعلاب ىلاعت قحلا
 مهيف ةسلب . هسف ةسع

 :. كجوو «.ةقشمو اجرخو [ةيض هخيش نم دجو نم : لوقي ناكو
 ىلإ لصي مل نإ ابوجو ريصيلف « هنع هاهني وأ هب هرمأي امم ةرفان هسفن
 ىتح باححلا فشك ىلاعت هللا لأسيلو ©« ردصلا حارشناو ىضرلا ماقم

 انندلا يف ريخلا لوصح نم هل هشيش دارم ىلع ىلاعت قحلا هعلطي
 دايو < ةلمج جرحلاو قيضلا هنع بهذل هباحح فشك ول هنإف © ةرخآلاو
 ظ . رمألا كلذ ىلا وه

 ءام هنم طبنتسي ال لاع موك رفح نأسنا كرمأ ول يخأ اب لمأتو

 بارتلا كلذ تحت نا هب قثت نم كربخا اذاف © كلذ كلع لقثي فيك

 لفقتو رفحخلا كنلع ”فخ فيك « مئاوم هنود سبل بهذ نم ًازنك

 . كرمأي ايف محلا اذكبف . رثكأو اربش كلذ يف تثككم ولو < بارتلا

 افوخ لمعلا ةرمث كنع متك امناو © ةدئاف نم طق ولخي ال 2 كذاتسأ هب

 وأ كللمع طيحيف ©« يورخأ“ وأ يويتد ضرغ لجأل لمعت نا ك.يلع

 ؛ معا للاو هرمأل ًالاثتما لجو زع هلل لمعت نا كنم دارأف « هلاك توفي

 هبف ىلحتي هملع راص اذإ هذاتسا ةقرافمب هسفن ثادحي ال را هنأش نمو

 دق هنوك عم كلذ هنأش نم. ناك اذإف شاع ام اديأ همزالي لب « ةهيدب

 لفطلاك تامولعملا همشلعتب هدنع دلوب وهو ؟ هقرافي فيكف وه هنأك راص

 ١ . كله هلعلف هّثمأ يدث نم مضرب يذلا



 سس سس

 هنإف ذاتسألا مزلإ : لوقي هللا همحر افو نب ىلع ينديس راك دقو

 بلق باجح ىف كبر كسنلإ ىح'وأ امبرف « ةيبوبرلا "ريم ”ريهظيأ

 ديرملا ىلعف « ةيبوبرلا ريس رهظم هبلق نإف « ماهلإلا قيرط نم كخيبش
 الو انمي هذاتسأ نع تفتلي الو « هادعتي الو هذاتسأ رمأ دنع فقي نأ

 نم سيلو « ذاتسألا ريغ هيلإ هبلقب هجوتي نم ديرملل سيل ذإ « الام
 . ًارطضم نوكي نأ الإ هب هلبجل ىلاعت قحلا ىلإ هجوتلا ةحص هتبترم

 «كلع كبر بضغ نم صلختت هب ام ىلإ كدشرأ نم : لوقي ناكو

 هله نم كير دنع كيف معفش دقف هناوضر يف هب لصحتو

 م تاق « هيلإ كدشري ام هنم لبقتو هعيطت نأ طرشب نكل « رادلا

 لاق 4 كيف هتعافش كمفنت الف « هيلإ كدشرأ ام هنم لبقت لو هعطقت
 ةركذتلا نع مهلابف نيعفاشلا ةعافش مهعفلت اهف ) ماوقأ قح يف : ىلاعت

 ( ؟؟ نيضرعم

 لفقتع نم ديفتسملا لقعو خيشلا حور نم ديرملا حور : لوقي ناكر
 قيرط اطخأ دقف هيداهو هذاتسا ريغب لاكلا تارأ نم لكو « دمفملا
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 هيلع هذاتسأ مدق اذإ هنأث نمو « هذاتسأ دوجوب الإ لمكي ال ديرملا
 لزتف هدسحن نأ رذحسلو 4 ذاتسالا مم ابدأ همدخمب نأ هناوخإ نم ًادمحأ

 .تاوخإلا ىلع مقتل دادأ نإ نتكلد ' مود ىوذتو 0 كعب 0

 اذهو ل نيديرملا ناب 01 0 خبشلا نإف ا 0 كلذ . ١

 . ديرم هنم وحش نأ "لق ف



 بع هك دس

 ؟ هل هناوخا ةبحمم ديرملا ظفتحي فيك

 ؛ ينادلاو مبنم يصاقلا « هتبح ىلع ناوخإلا تابث دارأ نم : لوقي ناكو

 هلوق يف لمأتيلو © نارفغلاو محلاب مبلباقيلف ناسل لكب هيلع اونثي ناو

 فترإ اتلاز نئلو الوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسع للا نإ ) ىلاعت

 دعب سيل هنأ كربخأف ( ًاروفغ اميلح ناك 'هنإ هدعب دحأ نم امبكسمأ

 ظ . امبكسمي نم روفغلا ملحلا

 ىلإ بستنت نأ كل "لحم ال كمسج وبأ تاك اذإ : لوقب ناكو

 بألا وه حورلا ابأ نإف ؟ كخبش وه يذلا حورلا ىبأب فيكف « هريغ

 ظ 0 .٠ يقيقحلا
 ةسقب نم رثكما كتشفانمو كداشراب لغتشا خيش لك : لوقي ناكو

 . لاجرلا بتارع كقحلي نأ ديرب هناف همزلاف كناوخإ

 نإو 2< لجر وبق : لوقي ام لك ىف هخبش قادص نم : لوقي ناكو

 . اركذ ناك نإو ىثنأ وبف هيذاك نمو « ىثنأ ناك

 ةطساو هنأو < قحلا فرعي كخيش نأ تفرع اذإ : لوقي ناكو

 زعلاب زفت هتعاط مزلاف < هب كبجاوي يذلا قحلا هجو وبف هنيبو كنيب
 هتدابع نم نروربكتسي ال كبر دنع نيذلا نم كنأك نكو « مئادلا
 ا ظ . نودجسي هلو هنوحلسيو

 كخيش فلاخت نأ كايإو « متدخت' قلاب فراعلا مدخإ : لوقي ناكو

 دوجسلا هكرتي درطو نعل سلبا نإق < درطتو نعلتف ةدهاشملا ىلع

 نككل < ةالصلاو دوجسلا هريغ كرت 5و « ةنياعملا ةريضح يف ناك هنوكل
 عقو اك « ةبوقعلاب لجاعي لو لبمأ باجحو لبهج ىلع اذه ناك ال



 سس ١ ها دس

 ةصاخلا هللا ةرضح نم هجارخإب « ةبوقعلا هيلع تلجع هناف 4« سيلبإل

 مري ىلإ كالهإلا ريخأتو « لاهمإلا ثيح نم هيلع ملح دق ناك نإو

 . ةمايقلا

 نإف « ديلا ىلإ هتمدخ ولو ءارعي كخشل موقت ال : لوقد ناكو
 لضف نم وحن ىلع هدادمأ نم كيلع ضيفملا ىلاعت هللا ىلإ كدشرم لضف

 . ماقملا توافت نإو هتمأ ىلغ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 «كيلا اهب تلا رظني يتلا نيعلا وه ىلاعت ىتحلا ىلا كدشرم : لوقي ناكو
 ىضرب و « كيلع هةطساو لقب ىدذلا ىحلا هححو وهو ل ةمح ر لاو فطللاب

 .٠ قرت أدام رظناو مزلاو فرعأف 0 هيضغل بضغدو هاضرل

 كدودق نجس يف كرش رصحت نأ ديرملا اهبأ بلطت ال: لوقي ناكو
 ريصصأ هنأ فرعت تنأف كيب طبع هنأ فرعت م نإ كناف © كدودحو

 ؟ قيضألا رغصألا يف عسوألا ريكالا كل رصحنتي فيكو « ًاماقم كنم
 نأ هذاتسأ نم بلطي نأ ال هذاتسا ةعاط تحت نوكي نأ ديرملا نأشف
 - ةعبطت

 كيع صوص ديرملا كلذو الإ ذاتسأدب كي رم رفظد اللا لوقت ناكو

 هترضح ىلإ هلصوي نه ىلع هعمجج ام هدنع صوصخ هنأ الولو ىلاعت هلا

 ٠ مخنو مست ددرملا اهمأ كخشل ملسف

 2« هتمححرو كملع للا لضف وه كملإ ةمسنلاب كذاتسأ : لوقي ناكو

 هتمححرو هللا لضفب لقو ) هنم هتدفتسا ام ميمج نم ريخ هب كققحتف

 ء ناوعم م راج وه اوحرفشف كلذشف



 ةقيقح هنأل كنم كلاوحأب ملعأ كذاتسأ ناك امنإ : لوقي تراكو

 . كحور

 . كذاتسأي كتفرعم ردق ىلع كسفنب كتفرعم : .لوقي ناكو

 ثنأف كذاتسآل اهلك ةرياغملا كح كنع عفترب ملام : لوقي ناكو
 بدألاب موقت الف يأ هلأساف كبز ىلا مجراف « عئاض كش ال ةقيقحلاب
 . هدادماب كدمي كانهو « وه كنأ برقلا ةدش نم تيأر نإ الإ كذاتسأ عم
 ءيش هيف يرسي ال © ةرجشلا نم عوطقملا عرفلا ميسحك رياغما مح ذإ

 هجو الإ هذاتسأ نم ىرب ال ناك نم : لوقي هنأكو ةرجشلا ءام نم

 الإ نيملا تحمللا نم هل هفشك ام هديزب الو هيعس باغ دقق هتيرشب

 هتهاركو ضعي هضعءيل هدايقنا مدع رشبلا نأش نم ذإ « ابيلكتو اضارعإ

 هداشراو هحصن عامس نع ةيهاركلا كلت هدصتف. هملع سأر نم لكل

 يناو ) ىلاعت هلوق وحنب ةراشالا كلذ ىلإو . ةيانعلا هفحت مل ام نآرقلاي ولو

 مهبايث اوشفتساو مهناذآ يف ميعباصأ أولعح ماسه رفغتل مهتوعد اماك

 هحو نم هبلا اورظن مهل كلذو ( ًارابكتسا اوربكتساو اورصأو

 يحولا نم هب مهدشرأ امو < هتيناحور هجو .لإ اورظن ولو هتيرشب
 . هيلا اوداقنا امبرل ©« ةصوصخلاو

 رهظن طق كاتسالا دمت ال مث نمو : هللا همحر افو ىلع يديس لاق

 مهملكي ال مهل ةلئاملا روط يف ماد امو هنودبشي ثيح نم الإ موقل
 ىلص لاق انه نمو <« مهنازيمو مهلتكي الإ مهلماعي الو < مهناسلب الإ

 باجح لاوز دعب هنإ مث « ىسوم ىلع ينولضفت ال » : ملسو هيلع هللا

 ولو « رخف الو مدآ دلو ديس انأ » هباحصأ صاوخل لاق مهنع ةيرشلا



 دس ا

 قيدصتو ةشاشيب هنم كلذ اولمتف يعابتا الا همسو ام يح ىسوم ناك
 : لاق «© باتراو فقوتل ةمئاق هتيرشب نأ كلذ لاق هنأ ولو « صلاخ
 رثكصا هنم نولبقي ال سانلل هتيرشب روهبظ لاح يف ”ىلو لك اذكهو

 اذا هنم كلذ نولبقي مهنا مث اهريغ نع الضف ةقداصلا ةرهاظلا هتافوشك
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 . هةمد رسل هيوس و ريع نه هوأر

 كلذكف هيب كترشب نأ رفغي ال ىلامت قحلا ناك ال : لوقي تاكو
 زع هللا قالخأ ىمسم رظنب (فلخت مهب كرشي نا نورفغي ال خايشالا
 يف تكرشا اذإ كنم شوشتي كخيش ديرملا ابا تيأر اذاف <« لجو
 قالخأ نم كلذ نأ دبشأ لب نظلا هب ءيست نأ كابإف رخآ اخيش هتبح

 هناسل ىلع ربظ « هب كرشي نأ رفغي ال » لوقي يذلا لجو زع هللا
 . هلو

 ديرملل زوجي ال هنأ ىلع مخامشألا عامجإ لوألا بالا يف مدقت دقو

 ةأرمل الو نيملآ لاعلل نرككي ال هنأ اك : اولاقو نيش هل ذختب نأ
 اوعمجاو < نيخيش ناسنالل نوكي ال كلذك « نيباق لجرال الو < نيجوز
 كيقند 1رأ هل سلف هشكي الا هخيش مع نأ ىأر ديرم لك نأ ىلع

 0 قفاوب امن ديرملا رهأيف ققحم ريغ نيخيشلا دحأ ناك اعرو 6« هيلع

 قيرطلا كلاس هنا طق دحاأل مقي ملف ةلمجابو « كلب ةكح ريغل
 ّش

 ٠ ل ديأ ندع تحمس نيب لاجرلا تاماقع ىلا لصوو
 هن

 رو مالاك هل نوكم نأ همس عم بكن رملا لاوحأ لقأ : لوقد ناكو

 ٍِق هقفاوتو تالاخلا مسي ىلع همصنو تاق 58 هيف لمحو تاحارلاب اهدلو

 اسع هملا بفيضت تاك الو 6 لماحملا رس ىلع امم و 6 هأوهع أم 131



 هبر دنع ديرملا رمأب مت هناف ةاعارملا كلتب قحأ خيشلاو ًاصقن الو
 , هب همأ ماها نم مظعأ

 تاداسعلا نم ةرهاظلا. كلاوحأ يف كسفن سقت ال : لوقي ناكو
 وبف ةرهاظلا هلامعا تلق ولو خيشلا ناف ؛ كشخش لاح ىلع تادهاجملاو

 دعي امم ةئنس فلأك هبر دنع ذاتسألا مايأ نم موي لكو « هنطابب

 ديرملا اما كتخيش ىلع ضرتعت ال

 قرا لب كخبش رهاظ مم فقت نأ ديرملا اهبأ كابإ : لوقي ناكو
 ىلإ رظن نم لكف . هماقم فرعت ؛ هيف وه ام رظناو <« هبلق دوهش ىلا
 الإ ةرظنلا كلت هديزت ال لب « جابتبا هب هل لصحي مل طقف هذاتسأ رهاظ
 بجح هنأل كاذو « خايشألا رئاسبو ©« هب نظلا ءوس يف اقارغتساو ةلفغ
 ينيب قرف يأ هسفن يف لوقي امبرو « بايحألا ةيّور نع باجحلا ثروي
 ىرب نأ هنأش نمو : ةيلكلاب فلتيف هلثم هللا تعطأ دقو يخيش نيبو

 . هذاتسأ رون نم ديره لك رون ناف هذاتسا ةكربب هللا نم هباصأ ريش لك ٠*٠ و 3 5

 نم كيف هأرت ام مسد. : لوقت هنأ همجر افو 3 ىلع (يدسمس ناكو

 3 كتفص وهف صقذلا - همق هأرت ام عسمجو كذاتسا صرف نم وهذ ددملا

 ناف ( كسفن نعف ةمدس سس كياصأ امو هللا نأ هيييييس م كباصأ اه )

 دوجولا ةآرم هنأف ىلزألا بيغلا يف قيدنز تنأف اقيدنز كشخش تيأر

 السقف خيشلا ةقيقم- امأو . هللا لع يف يتيدص تنأف اقيدص هتيأر ناو
 نبي



 : لاق دقو « هنم اماقم ىلعأ ناك وأ < هماقم ىلع فرشأ نم الإ ابفرعي

 هيو ةليللا هذه يديس اب كبجو ”تدأر ديزي يبأ خشلل ةرم دد رم

 "يف كبجو تيأرف < دوجولا ةكرم ينناف يدلو اي تقدص لاقف < ريزنخ
 “ىلإ رظنا م ريزانخلا تافص نم يدلو اب كسفن روطف انا كنا تبسحف

 اذإ قداصلا ديرملا رس ةآره قطانلا ذاتسالا ةروص : لوقب تاكو

 ديرملا رما ءىدابم لوأف « ةينطابلا هتروص ىلع اهدبش هتريصبب اببف رظن
 فشك اذاف « ةيالولاو حالصلا لها تافصب هتيوط هل ىلحتي نا لئلمح
 ةروص ةآرم ءافص يف هتيالوو هحالص ةروص ىأر هذاتسا نع هتريصبل

 هممهو ةلاوتملا هتاظحالم هتاكرب نم دمتسيف « لولا حلاصلا وه « هذاتسا

 رطاوخلاو ةفيشنملا تاوعيدلا هذاتسا نم بلطي لازب ال مث « ةيلاعلا

 ةيانعلا روص يف ليفارسا خفني ىتح سنانملا ددوت هيلا ددوتيو « ةفيرشلا
 نامزلا مدآ وه هذاتسا دبشي كلانبق 2« يمدآلا صيصختلا حور هيلق ةروص
 مظعت همظعيف « ماقملا كلذ بحاصل ثرآلا لحب ناوكألا ةمزا كلامو

 نع باجحلا مفر دعب ةيمدالا ةروط رفنت نأ ىلا 'باهملا هببأل باشلا
 ”يدمح هذاتسأ دبشي كانهو « ةيدمحملا حورلا ةحفن نم هصخ ام لامج
 ةردس ىشغت نا ىلا ابرا هاوس يف هل لعجي الو امداخ هل نوكنف ماقملا

 هل ىلحتي ًادحاو الا ىرب الف هذاتسا ىلا رظنيف « ةينامحرلا راونألا هرس
 ًاوحبو دوجو يدي نيب ًامدع ريصيف دهاشلا ةقاط ردق ىلع دبشم لك يف

 هرخآو قيدصت هطساوو قيفوت ديرملا اذه رما لوأف « دوهشلا ةرضح يف

 ريصلا هنأش نمو . معا للاو ةداعسلا ةيارب نوكي قيقحتلا دعبو . قيقحت

 ليلد ىوقا نه كلذ نإف هضارغأل هتنلاخغو « هل خبشلا ةشقانم تحت



 مس ا  ؤقادل

 كلذ هلم مكن نكس م هنأ ولو « ىدصلا ةدعئار هم مس خيشملا نأ لع

 ًارارم هريرقت مدقت اك © بيحرتلاو ةفطالملا نم « بناجالا ةلماعم هلماعل
 ةراشإب المع هتيوها خيشلا ةفلاخم ىلع ديرملا الديه تييلف

 فلا اذك الك دي رملا توك نأ لعد الإ .لروكت ايإ قدرط اهنإف هدذامسإ

 . رصحت ال ةيوهالاو 6 ةتوه ىوولل ةفااغ لك ناف 6 ةلوم

 « ىلوم هل سلف ذاتسا هل سل نم : لوقي للا هةمحر افو نب ىلع (يديس ناكو

 ىلاعت قحلا نا « هل ىلوم ال نوكي هارأاو « ىلوا هب ناطشلافىلوم هل سيل نمو

 ىلوم ال نيرفاكلا ناو ) ىلاء3 لاق < كلذ وو قازرألا ريسعتب هلماعب

 يفن دارملا سلو ©« ىوتم الو هل معطم الإ نه كف : ثيدحلا قو ( مه

 1 ملاعلا 5 حصي ال كلذ ناف ةلمح ىلوملا

 نه هير رخأ امف هةياط هلاعفا ْق هداتسأ قىفاو نم : لوقد ناكو

 6 هللاب هعم هذاتسا ناك هايإ الب هذاتسا مم ناك نم : لوقي ناكو

 هترضح نع دمعن ويف «© هرارسا فرعي ال هنا هذاتسا ىف نظ نم لكو



 ديرملا حالف تامالع

 « راثيالاب هخبش بحي نا  تامالع ثالث ديرملا حالفل : لوقي ناكو

 .همهورب رمأ لك يف هقفاربو < لوبقلاب هب هرما ام لك هنمه ىقلتيو

 ىلا ىلاعت قحلا برقت مدخلاب هذاتسا ىلا برقت نم : لوقي ناكو

 . مركلا عاونأب هبلق

 ةرضح نع هل هللا فشك « هسفن ىلع هذاتسا شآ نم : لوقي ناكو
 «”صئاصخلاب هللا هحنم ©« صئاقنلا نع هذاتسا ةريضض> هزن نمو « هسدق
 قئاون قبوا اذا هسفن الا نمولي الف نيع ةفرط هذاتسا هنع بحتحا نمو
 .هدارم هشيش داره لعج نا الا ماقملا اذه ىلا ديرملا لصي الو « نيبلا

 سورع هنم لحتس ذاتسالا عراقم لحتس ل نه : لوقي ناكو

 ءوس نع هللو لض دقل .. ليلدلا نع هعبطي محمج ديرمل اّبت « دادولا

 كخش قح ىف ودع وا دساحت لوقل ىغصت نا كابإ : لوقي ناكو
 ظ لدتت ال لإ هللا ةمك تقبس هقف <« للا ليبس نع كلذب كدصيق

 يهلالا معلا حور « ىلاعت قملا خفني ال نا <« لوحتت ال يتلا هللأ ةنسو

 «دجاس يكلم :نيمسق هيف قلخلا مسقنا الا هتريضخح لها نم < صوصخم يف

 اها صرحاف « مالسلا هيلع مدآ ةصق يف عقو اك « دساح ناطيشو
 وا ملستل امإ [مضاخو امداخ صاصتحالا لهأل نوكت نا ىلع ديرملا
 اما كناف ًادساح وا ًاضغبم مه نوكت نا كاباو “ محرتتل وا ملعتل



 0" مرحت اماو مدجرت امأو باست"

 هسأودلو ىلاعت للا ةرمودس ىد رم اما كش باق : لوقد نأكو

 تحعاف هل ةعالملا ةعرمذلا برقلاب م هيذومس سأ ود ىلا برآث نمف 6 ايباوبا

 نا ةّدنب الا طق هخش قأي ال نا هنأش نمو < ةرضحلا كلا باوبا هل

 ةءاوغو لالض ىلع هسفن ىرب نأب الا كلاذ هل لصحي الو © هيدهب يدتب

 الاو هنع ةمحللا كللت فشك ىلا رطضم وهو « ىدفلا لها قيرط نع

 ماسة ىلع ردق. الف هل هخرش بيدأت نع ةشضفتسم هسفن ىأر قمف

 . نيلقثلا ةدابع ىلع ناك ولو ©« بدألا اذه بجاوب

 كح ذاتسالا ددم 52 : لوقب هللا همحر افو نب ىلع يديس ناكو

 ربظ اهمف هدييأتو همهفتب اهاقس مث هذيملت لوبق ضرا يف اهعضو ةيح
 فتراو « اهجئاتنو اهتارغو ةمحلا كلت تارٌُث نم وبف هنع وا ذساتلا نم

 ربظ اماكف هقاقحتسا لحم ضرا يف ةبحلا سراغا كلم يه امناف ترثك

 .رذحباف « هذاتسال ىح ةقيقللا يف وه اماف حالصو دشر نم ذساتلا نم
 كلذ نظ نمو « هذاتسا هب رفظي مل ءيشب رفظ هنا هسفن يف نظي نا

 ادبي ال نا هنأش نمو . لعا للاو « هذاتساب نيلهاجلا لبجأ نم وهف هسفنب

 نم ءيش نع هلأس نأك ةرورضل الا اقتلطم ءيش نع لاؤسلاب هخش

 فالخي تقولا كلذ يف هلايعو وه هلكأي ءيش نع وأ ةيعرشلا ماكحالا

 لد هنع لاؤسلاب خشلا أدتدي نا يمدتي ال هناف « يرورضب سل ام

 فرعي ال هنا هخيش يف دقتعي ناك ناو <« هخلش هب هأدسس ىتح ربصي

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل رضخلا لاقو . دقتعا ام سيف هرطاوخ

 (؟)



 سس )ب دس

 ( اركذ هنم كلل ثددحأ ىتح ءيش نع ينلأست الف ينتعشتا ناف )

 باوملا ىلا هسوحا دقف لاؤسلاب هخيش أدب اذا ديرملا نا كلذ ماضباو

 نطاملاب وأ رهاظلاب هب هيلاطي ريصي هذائسا ىلع هل ىتح بترت كلاذ ىفو

 «ناوشألا ىلع بجعءلاو وهزلا ديرملا ثروي كلذ نع باوجلا ناك ابرو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر أدت تناك بارعألا نا : لئاق لاق ناف

 هباع هللا ىلص هللا لوسر تا © باوجلاف كلذ ىلع مهرقيو لاؤسلاب ملسو

 هلاؤس ىلا ةيعاد ةرورضاو لجو زع هير نم يدوب اعرشم ناك ملسو

 « هسلا ةراشالا تمدقت اك < هملا ةرورض ال اهف انمالكو « كلذ نع

 ةيعرمشلا هماكحا رثكا تعاضا لاؤسلاب هتئادب مدع ىلع سانأا فقوت ولف

 ىشحم ال ةعيرشلا ىف تررقت ىدق روما نع لأسي' هنإف خيشلا فالخم

 لالخالا وأ مبملعي بحعلا يف مبعوقو نم هباحصأ ىلع انمآ ناكو اهعايض
 . تايبنملا نم ءيش بانتجا وأ تارومأملا نم ءيشب

 . ماقم ىلعأ يف هدنع تريح كنا نظتو كلا كذاتسا كتخيش مالك



 ؟ ىعادلا وعدب فينك

 ولحلا مالكلاب ءافعضلا فلؤي نأ ىلاعت للا ىلإ يعادلا ةسايس نم نإو

 مهيف محتلا لف قيرطلا يف اوخسر اذإ مث رماوألا فيفتو ناسحألاو

 ىلع هتسلاج نمو ماعطلا ديْذل نع مهعنميو مالكلا رب مهرج زيف ءاش فيك

 ] . كلذ ريغ هلو ماودلا

 ىلع يقرتلا دارأ نم : لوقدم للا همحر .يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو

 ىلع هلدبل !') ةيندلا هتامولعا كرات وهو الإ طقدشدع لخدي الف هخلش دب

 لوانتلا لهس ناك ام ةّيندلابو مولعلا قئاقد ةيلغلاب ينعأ .. ةيلعلا تامولعملا

 مدلعلا ضفخت اهنإو « يند ءيش ابيف سيا مولعلاف الإو « مابفألا نم يرق

 راشملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع يه ابك األ ةئنلاب مفرت وا

 ' ( نيرخآلاو نيلوألا مع تسماعف ) : هلوقي هللإ'

 نإف كخيش لامعأ نم أيش رغصتست نأ ديرملا امأ كابإ : لوقب ناكو

 سفنلا درو « ىلوألا ةبحو « « ىوملا طاقسا وه امنإ « رياكألا ءابلوألا درو

 .كلذ لثم يف مدق نيديرملل « تاقرألا مومع يف « لطابلا نع

 داهزو <« داعو « ءامفع « نامز لك يف سانلا خامشأ : لوقد ناكو

 الإ مهثدحي الأ ءاماعلا عم هيدأف « هلاثمأ مم صخشلا بدأب نوفراعو

 ديفتسي نا اًماو مهديفي نأ اماف © ةحمحصلا تاياورلاو ةلوقنملا مولعلاب

 مهبتغري نأ داهزلاو دابعلا عم هبدأو . مهعم حبرلا ةياغ كلذو « ىبنم

 )١( ةبيرقلا .



 ملا 37 جا نسي

 متفيلف «هيلع اولبقأ اذاف . اهنم هوردمتسا ام مهل يتلحيو « ةدابعلاو دهزلا يف

 دامتعالا نع مهتم عفريل اهيف وه يتلا «نيفراعلا قيرط ةفرعم نم أائيش محلل
 نأ < نيفراعلا عم هيدأو . رانلا نواخدي مهنأ مهداعيتساو مهامعأ ىلع

 , كلذب م هوذخآي ل نإو مهقح بجاوب امايق © هيلقو هناسل ظفحي

 الو« ةمارك طق هةنم باطب الو همس عمم بدألا مزاب نأ هنأش نمو

 قح ع« ةمارك هشخيش نم بلط نمف كلذ ريغ الو افشك الو ةقراخ عوقو
 . هللا لهأ قيرطب ملعلا لهأ نم هذاتسأ نوكب نهؤي مل نآلا ىلإ وهف هعبقي

 ديرملا اهيأ رذحا : لوقي هللا همحر يسرملا سابعلا وبأ خشلا ناك دقو
 هنهنو فورمملاب كل هرمأ يف هعبدت ىتح « ةمارك كخيش نم بلطت نأ
 « مالسالا نيد يف كثككش ليلد رهو بدأ ءوس كلذ نإف  ركنملا نع كل
 هللا لوسر عربش وه اعإو « هعرش وه سبل 2« كخش هيلإ كاعد نم نال
 ىلامت هللا ةمحر نأ الولو . عوبتم ال عبات وهف <« ملسو هيلع للا ىلص
 . هتقو نم كله < ريش ىلإ هيعاد رمأ فلاخ نم لك ناكل < هبضغ تقبس
 ىلع سارق هل رونال كذاتسا نأ ديرملا ا يأ نظت نأ كايإ : لوقي ناكو
 ءاضال هرون نع كل فشك ولف « كل ةبوقع« هدئاوف مرحتف تنأ كلاح
 .ضرالاو ءاسلل نيب ام

 ض : لوقي ناكو
 ريشأ ىلجنا اذإ بلقلا نإف تابيمملاب هقطن كخبش نم برغتتت نا كايإ

 نإف هنم عونمملا بيغلا نم كلذ سيلو تآ وه ابو ىضم اهب هبحاص
 نم ال ةدابششلا مسق نم هدنع وبف هبلق رونب هدهش ىتح هب قطن اه اذه
 ةرمظا نيب عرشلل افلا طق نوكي ال بيغلا كلذ نإ مث . بّسغلا مسق
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 . مهفاق هل اديؤم نتوكي ايناو

 ىرت نيح كخيش ماقمب ”لقتست نا ديرملا اما كايإ : ًاريثك لوقي ثاكو

 مل رصع لك يف ىلولا نأف * ًانزو هل نومسقي ال ىلا هت هللا نع نيضرعملا

 هيق مهداقتعا مدع ىلع اومدن تام اذا مث الاب هيلا نوقلي ال“ سانلا لزت

 دسحلا باجح مهنع ل.زيو < ةفيرشلا هقالخأب دحا قلخت مدع نور ني

 . ًالوعفم ناك ًارما هللا يضقرل مويلع ًالدستم ناك يذلا

 ىتح هللا ءالوا هللا ةرضح نع نوضرعملا فرعي نبأ نه : لوقي ناكو

 اهرودخ يف ةأبخملا سئارعلاك ءاباوالا يبشخنلا بارت:وبا لاق دقو مهودح دمي

 بلقلا ناف هللا نع نوضرعم متنأو مهلاوحا نم ءيش ىلع راكنالاو مكاياف

 كل له مهيف مقو نمو هللا ءايلوأ يف ةعيقولا هتبحص هللا نع ضرعأ اذا

 . مكايا مث مكاياف
 كخيشب دحتت نا ىلع ديرملا اهيا لما : لوقي سابعلا وبا خيشلا ناكو

 كيلع هزيمت نوكيو ءاوس دح ىلع كدنع فراعملا نم هدنع ام نوكيف

 موي يلذاشلا نسحلا وبا خيشلا يل لاق دقو : لاق « ريغ ال ةفاضالاب وه امئا

 . تنا اناو انا تنا نرككتل الا كتبحص ام ساسعلا ايا اي

 ولو كبش باتعأ ىلع فوكملاب ديرملا ايا كبلع : لوقي تاكو

 دما نوهركي ال خايشالا ناف هنم برقلا يف هقراسو حربت الق كدرط

 ًابيدأت مبنم كلذ عقد اًمناو سفن ظحل نيملسملا نم

 . هةعمو همزع ةدس نم ةديعبلا ىيرطلا يوطيب ناكناو « ةظحل هنع دعبلا عطتني مو
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 يبأ خيشلا ىلع أرقا رابنلا ةوحض معجراو ةيردنكسا ىلا بهذا موي لك

 لجو زع هللا ةفرعم نم بعصا هخيش ماقمب ديرملا ةفرعم : لوقي تاكو

 «قوالحملا اذكه الو هتردقو هلالحو هلاكي قلخلل فورعم ىلاعت هللا ناف

 اك برسيو لكاي 5 لكاي هلثم قول ماسقم ولع ناسنالا فرعي ىتمو

 . برسد

 هنايسن فاخو هذاتسا نم ًاثيش مم اذا ديرملل يغيني : لوقي ناكو

 كلذ لعق يغينيف مئادولا هدنع ميضت ال هناف ىلاعت هللا'هعدوتسي نا
 , سانلا هب مفنيل ةعيرشلا ماكحأ نم ائيش هنايسن فاخ اذأ ملاعلل

 هباجح ةدشو هلبجل الا هخيش مالك مهف يف ديرم فقوت ام ؛ لوقي ناكو
 يل حضوأ هملعمل لوقي الو هبلق ةآرم ءالج ىلع لمعلا هيلع بجاولاف
 ملعلاب توءنقي ال مهنأل « موقلا قيرط يف هيف ةدئاف ال هناف كلذ نع باوجلا
 نم اوحرخميو بلقلاو ن سللا نيب اوقياطسل نطاباب قوذلا نويلطي امئاو
 . قءفنلا ةعئص

 ناف مكطساب ولو مكذاتسا عم بدالا ةقئاعمب مكيلع : لوقي ناكو
 يف ماقتنالاو بضغلا ىلا ملحلا نم بلقت كولا بولقك ءاملوالا بولق
 ىذالا لمح مستا اذاو « تقولا يف هيذؤي نم كلم يلولا عرذ قاض اذاف « ةحل
 ل ة ول ىتح هخيش مالك ىلع هلقع نازيم ميقي ال نا هنأ5 نهو . نيلقثلا نه
 ك.لذو هروضح هل يغبني الف ظعاولا وا ماعلا نالف سلجم .رضحت ال هل
 هةحبمس ريغو 4 هرخٌؤد وا هفقود وأ همقرب ء يمس لك 2 هيلع نيمأ هخيش نال



 او تأ

 هل م هس مل باحعالا هدرودو هرضد م هملع امرف كي ه كلذ مزتلب :

 ةناخلا امنأش نم سفنلاو ٠ هذهذ نم أظفل بذعا ناك نأ امس ال4 هكلبف

 ةشقانمو نيديرملا ىلع قيبضت هتياغ ناف خيشلا سلجم فال عمست امب

 . كلذ نم ل للا فيعضلا ديرما سفن ترفذ امرف مهسوفذ هاوهت امل ةفلاخو مه

 هاهن اذاق رآ درو ىلا هدرو نم دي لا جرخي نا خيشلل : لوقي ناكو

 لوقدو . هنطادي هيلع ضارتعالا هل سلو هرمأ لاثتما ىلا رداي درو نع

 ًاررض درولا كلذ يف خيشلا ىأر امرف هلعف نع يناهني فيكف ريخ درولا نا

 عرشلا ءاح لمع برو « الدم صالخالا ىف ةحداف ةلع لوخدب ديرما ىلع

 ناكر «لمللاب هتءارق يف روحت ال هنع هللا يضر قرددصلا ركب وبا مامالا تاكو

 رككب يبال لاقف ملسو هيلع هللا لصلا لوسر كلذي اربخأف ربحي هنع هللا يضر رمع

 ظقوا لاقف ربت م رمعل لقو يجانا نم تعمسا دق لاقف جت

 ًاليلق مفرا ركب ىبال ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ناطرشلا درطاو نانسولا

 يف اناك (منال هدارم امهدارم نع اهجرخبل كلذو .. ًاليلق ضفخا سدعل لاقو

 . امل ةيبرتلاو ماعتلا ماقما

 هءجأف ةنطابلا كلاوحأ نم ءيش نع كذاتسا كلأس اذا : لوقد ناكو

 كل تباثلا كماقم ملعي نا ديرب امنا خيشلا نأف ركفت ريغ نم روفلا ىلع

 كلذي لصحيف كماقم نم ىلعأ وه اب باولا هي ديرت امنا كردكفتو

 ناسنالا هب قطن ءيش لكو . كسفنل شغلا ىف مقتو كخدش ىلع سسملتلا

 نا عقو دقو مهيتارم تربظ موقلا قطن اذاو يقرقحلا هماقم وبف ًاروف



 كل 1 ا

 هل لاقف هللا همحر يسرملا ساسعلا يىبلا يديس نذا ريغب جح ًاديرم
 اريثك ءاملا ناك لاقف ؟ ةنسلا هذه يف كجح ناك فيك عجر امل خيشلا
 كلاأسا بجعلا هللاب خيشلا هل لاقف « اريثك طاسقبلاو ًاريثك شيشحلاو
 راصو ! فاملاب ينيجتف ىلاسمت هللا عم هيف كبدأ ناك فيكو جحلا نع
 . يخأ اب كماقم انقرع دق لوقيو ابجعتم مستي خبشلا

 هورذحاف مكدحا هجو يف خيشلا كحض اذا : لوقي ام اريك ناكو
 ًاثيغ هنوك لاح يف ةمقنو فيس نوكحد لإ هنأف بدالاي الإ هوسلاجت الو

 . ةامص“ رو

 (برف كيلق يف كخيش هسرغ مالك يف طق طارفت ال : لوقن ناكو
 ىلاعت هللا ءاش نا بسخ ال مهعرز نال «© خبيشلا توم دعب الا رمثي مل
 ةرث هل ددحت مل ولو « خيشلا نم هعمست مالك لك ىلع يدلو اي ظفتحاف
 عم بدألا باب هناوخأل متفي نا هنأش نمو . معا هللاو هعامم بقع
 هناوشأل (مادقم نوكي الف هعم بدالا ءوس باب مهيلع قلغيو خيشلا
 ردايسلق هعس هيدا ءاسا هنا عقو ناو « اقلطم خيشلا عم يدالا ءوس يف
 ديرملا لمأت ولو . هريغ عدتريل هسفنل خيبوتلاو هسأر فشك ىلا ابوجو
 الا ديرملا نم. شوشتي ال هناو خيشلا ىلع اااظ هسفن دجول فاصنالا نيعب
 بدالا ءوس نم ديرملا هيف مقد ام مظعا نمو . هنيد صقني ًاَدِيُد هلعف
 ءاسمو [حابص نيديربلل هبتر يذلا ركذلا سلجم هروضح مدع خيشلا عم
 هددم مرح هخلش درو كارت نمو « هدرو ىف نوكي خمس لك ددهم ناف
 .:راق خيشلل هركذيلف سلجملا نع هفلخم يف رذع ديرملل ناك نا نكلو
 لشم نع بوتيل هقدص مدع هل نيبو هشقان الاو هرذع قدص هل رهظأ
 هبلع قيمضت يتح سلجملا كلذ تاوف ىلع مدخلا هقدص ةمالع نمو ٠ كلذ
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 الو فسالا ةدشل مويلا كلذ هاشعو هادغ كرتيو « تبحر اب انندلا

 هل تام نم ريظن بعل الو كحض ىلا الو سانلا ىلا ةبجو هل ريصي
 اداف « هخلش هلع ىضري ىثج شيوشت يف لازب الف زيزع دلو مولا كلذ

 هكرت ىف هرذع لبق ىلاعت هللا نا ىلع ناوزع كلاذف خيشلا هنع يضر

 روضح خشلا ناريج ىلع دكأتي هنا يشأ اي ملعاو . ساجملا كلذ هركذ

 مثو ركذلا نوعمسي نيذلا دعابالا نم كل لذب ىلوا مهو موي لك هدرو

 . ةيوازلا يف الو مهتويب يف ال ىلاعت هللا نوركذي الو مهتويب يف نوسلاج
 ىلا سانلا نيلاجلا م ارنوكي نا هناريجو خشاا ةعامل يغني يذلا لب

 نم ءيش ابهاشي ال يتلا هللا ةرضح اهناف < لجو زع هللا ركذ روضح

 نع هبلق للا لفغا نم ةبحص نم هآ هآ هآ ايندلا كولملا مظعا تارضح

 . أطرف هرما ناكو هسفن ىوه عستاو هركذ

 ف ل امثد نا ديرملل يغب الو : هللا همحر يفصرملا يلع يديس لاق

 هملع يف [صلخم هآر ول هخيش ناف لمعلا لاغتشالاب ركذلا سلاجم روضح

 وهف هع يف امل ناك نم نآل دبا هللا ركذاو هكرتا هل لاق امل

 امل ركذلا سلجم روضحي هرما ايف ءاوس دح ىط شل ركاذلا# لا سيل

 هبلق يلجنيل ركذلا ةرثك هل داراف ةوبشلا بحو ةضايرلا نم هدنع ىأر

 هنم رفغتسيف كلذ وحنو بحعلاو ءايرلا يف هعوقو كرد. هباحح عفريو

 ملعلا بلاط : لوقي هنع هللا يضر يىمفاشلا مامالا ناك دقو «© بوتنو

 الو ءاير هلخدي ال يذلا ملعلا هدارمو نيفراعلا ضعب لاق « ةلفاناا ةالص نم لضفا

 .مهماعب نوءارب نيذلا باذع يف تءاج ىتلا صوصتلا ضراعي ال ىتح ةعمم

 ديرم ىلكل يغيتذي : لوقي هللا همحر ىمحملا فسو يدبس .ناكو

 خبري نا ريألا سااجم نه كلذ ريغ وأ رذع ريغب ركذ سملل# نع :فلخت



 متلاجو ساما مترضح ؛ مزوف اي ًالثم : لوقيو هناوخا ةرض## هسفق
 ارباح نوككي خيبوتلا كلذ لملف ! هنع تفلت قواقش ايو « لجو زع ميبر
 نأل أدبا مخسدوتلا كرت يف هسفن حماسي نا ديرمل يغبتي الو . للخلا كلذل

 مدع ىلع ناوخالل ًاثعايو لجو زع هللا ةسلاجم تاوفب ةناهتسا كلذ
 نارقلا يفو .نامالا نم ءىرب دقف للا ركذ ذ رثكي مل نم : ثددحلا 00
 نع فلختملا نراك ىتمف ةلمابو .اليلق آلا هللا نورك ذي الو نيقفانملا ةفص ف
 رائيد فلا سلجيا كلذ هروضح يف هيلع ضرع ول ركذلا سلجم روضح
 ا ركذ ناف ةرورضل ركذلا نع هفلخت يف بذاك وهف فلخني م الثم
 نيلملءثملا رثكا لعلو . ةرغتآلاو ايندلا نم ءيش اهداعي ال هتسلاجو للاعت
 لازأل سلجملا يضحي اك دحاو راثيدب مهدحا دعو ول تارورضلاب
 الف « راثيدلا كلذ تاوف ىلع [فوخ سلجملا تقو لبق اهلك هتارورض
 هخيش رمأ لثتمي هنا هنأت نمو . مظعلا يلعلا للاب الا ةوق الو لوح
 ضوعبي نآرقلا ًأرقت ال وا ةرورضذل الا كيلجر دق ال هل لاق اذأ هيمنو
 ةءارقو  يقرتلاب هرمهأي امنا خيشلا نال عرشلاب ًازئاج كلذ ناك ناو ايندلا نم
 يف بايلا كلذ متف دبرم لكو “ موقلا دنع اهمف يقرت ال ضوعلاب نآرقلا
 بقوع ابرو هنتاوخا قحو هخيش ىدح يف بدالا ءاسا دقف هخبشس ةيواز
 كلذكو . نآرقلا نم هعمج امم رثكا اهيف فرصي تلا ضارمالاب كلذ ىلع
 ةيوازلا يف هناوخأ نم باغ نم لك ةفيظو يف دسي امنا ديرملا تأش نم
 لذخمي نا ديرملا ىلع مرحو اولاق . لحو زع هللا هحول ًاياستحا مولعم ريغب
 ا نم دحنإ جارخا خمدلا ديري نأك « لطابلاب ةيوازلا ف خشلا ةماك
 كلذ فو هح رت بند يأب نولوقيو هناوخابو هسفنب هضراعيف ةحلصل
 اذا مث « كلذ يف ىف هدضع اودشي نا مويلع بحاولا لب « ةيوازلا رمأ بارخ



 ملا "ا

 يديس خيشلا ثعمسو . خيشلا نذأب هعوجر يف تومفشي بيدأتلا هل لصح
 نم يداعب نا خيشلا عم ددرملا بدإ طرش نه : لوقي يفص رملا يلع

 رمأي ىلاعت هللا نا نسحلا ثيدحلا يف درو دقف هالاو نم يلاوبو هاداع

 ةالصلا ريثك ناك هلآ بر اي ةكئاللا لوقتف راثلا ىلا دابعلا ضعءدب

 ناك دق : لجو زع هللا لرقيف تابرقلا نم ائيش نوركذيو جحلاو مايصلاو

 لوقتف يناداع نم يداعي الو ينالاو نم ىلاوي ال ناك هنكلو كلذك

 ثوللا باب حتفي نا ديرمل ىغيني ال كلذكو . اقحس ًاقحس ةكئالاا

 اهنم أئيش هطمي ملو اهريغ وأ ةبكاف نم ةيده ةيوازلا لخد اذا هخششل

 وأ اب صصختو ةينالفلا ةيدملا ىلع بغل حسم دق خيشلا نا : لوقيو

 بتاحلا نينيللا ءارقفلا تود مهتم فاضي نيذلا ةيقرلا حلاوم اهئم ىطعا

 لوقيو لماحلا ندحأ ىلع خبشلا لمح هيلع بحاولا لي« كلذ ومنو

 ةلمح اهتحت وا ةبيش هجو نم ابلعلو انب ةمحر الا ابنم انمرح ام يدمس

 نا ةيوازلا رابك ىلع بجاولا نم مث ٠ اهنم لكألا انعنم يذلا لضفلا لف

 هورجزي مل ناو ةيويندلا بابسألا نم بيسب خيشلا ثال نم لك اورجزي

 نا هنأش نمو . نيممحا تقملا مهمعو ىلوا باي نم ضعب ىلع مهضعب ىغد

 ًالثم هرصم لها ميمج نا ولف ددرتلا هنع يفتنل امزح هخش لاك دقتعي

 ام ميدقت ديرملا ىلع بجو اشيش قىيرطلا خايشا ميفو ائيش اومبف

 موقلا قيرط : لوقي ىربكلا نيدلا مجن خيشلا ناكو . قيرطلا خامشا هميف

 فرشب فرشت قرطلا ذا اهانساو قرطلا لحا وهو مقتسملا طارصلا يه

 ام ميمج يف هعم بدالاو ىلاعث قملا ةفرعم موقلا قيرط ةياغو اهاباف

 ديس قيرطلا اذه ىلع لادلاف « ملسو هيلع للا ىلص دمج نال ىلع هعرش

 هتعيرشب لماعر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع ثراو هنال ء”الدالا



 ةراشاعمسيناهنأش نمو .ذاتسالابو ثراولابو مالسالا خيشب بقلي نأب ى.قحلا وبق
 ال نم رضح مث « موقلا مالك يف أرقي ناك اذا توكسلاب هل هخيش
 كلاذ لداحمو أرقي نأ ةراشالا دعب هل سيلو « هنع نيبوح#م لا نم هب نمؤد
 مهمولعو مهقاوذأ ق عزانم مهيلع لخد اذا هنا ىلع اوممجأ دقو . بوحمملا

 يفو . ةعزانم لبقت ال ءايبتالا مولعك مهمولع نال مالكلا عطق بدألا نمف

 لاق 5 ةعيرشلا رهاظ هل دهشي ال يأرب اونيدتي الو ةخيرصلا يتلا ةعيرش
 « ىبتنا ةنسلاو باتكلاب ديشم اذه انماع : هنع هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ
 موقتو ناتيثي امنا سايقلاو عاجالا نال سابقلاو عامجالا ركذي مل امناو
 . ملغأ هللاو ةنسلاو باتكلل اهتقفاومب اهتلالد

 يربكلا نيدلا مح خيشلا هلاق 3 عزانتلا مد نم هان رك ذ ام حاضدإو

 توك ثدح نم لوقعلا كرادم داديتسا ضخمت نع ةجراخ موقلا مولع نا

 فشكلا ىلع ةشم يبف ةلباق اهنوك ثيح نم ال ةثحابو ةرظان ىلقعلا
 ىرتف كلذك تءانج ةربظملا ةعيرشلا نال « رمالا نطاب يف ةعيرشلل قفاوملا
 دب ال لب يأرلا ءىدابب هتمكح كاردا ىلا لقعلا لصي ال ابءاكحا بلاغ

 وا حيرص صنب الا هب ىقأ ايف هعزاني نا دحال زوجي الف دهاشيو نياعي
 دقتعي ال ديرملا ناك اذاو . ًاديرم ناك نا قيدصتلاو ملستلا هيلع امناو عامجا
 ظ ظ . حلفي ىتمن حيشلا هل لوقي ام فدص

 ايف الا لككتي نا ديرملل يغشيال : لوقي هللا همحر ىلشلا ناك دقو
 هنال ءوركم هيلع ركفلاو بجاو هيلع تمصلاو ٠ ملعلا نم هئياعيو هدهاشي

 هدرطو هباجحل فحكم هكاله يف .عاس شاغ وبف دوصقملا نع هجرخأ امبر



 هل نسل قداصلا ديرملا ذإ هباحصأ ةبقب دسفي نا هيلع فيخ الإو هلزنم نع هدرطي نا هشبش يأر ىلا عجري الو تايرظنلا يف هلقع لامعتسا ىلا جنحم ديرملا يأر اذا مشلاب ىلوالاو : لاق « ةصاخلا هبر ةرضح باب نع
 . لعأ هللاو ًادبا هخش هلوقي ام ريغ ىلا رظن

 كلذ هذاتسا ربخم نا هلق نم هذاتسا ةمرح تطقس اذإ هنأث نمو
 لاممتساب اماو « هبحص نع هدرطي امأ 2« لاضعلا ضرملا ذه نم هيواديل
 «اهوحت وا ةنصعم يف هعوقو ةطساوب هيلع تأرط يتلا بجحلا هنع ليزي اه
 رككنملا ناف ةمات ةسايسب الإ ظفللا نود بلقلاب كلذ نكيلفق هدرط اذاو
 . ءارقفلا ةبقي داسفا نم ًافوخ هلمتحي نا هل سيلو ءادعألا ربكأ نم خمشلا ىلع

 كلذلو « ريثك خبشلا نوسلاجم نيذلا ضرملا اذه يف عقيب نم رثكاو
 سلجمو ةصاخلل سلجيو ةماعلل سلجم < سلاجم ثالث نم خبشلل دب ال اولاق

 دعب موب ابغ الإ عون لك سلاحي ال مث « هدارفنا ىلع ديرم لك هيف هبتاعي
 . يعيبطلا سومانلل امايقو ًاربكت ال ديرملل ”ةحملصم « مايأ دعب وأ نيمري
 « هبف مهعم رضحي نيديرملا نم ًادحأ كرتي ال نأ ةماعلا سلجم يف هطرشو
 يف ةماعلل هسلجي نوكيو اولاق « مهشغ دقف روضحلا يف مهحماس ىتمو

 جرخي الو « كلذ ةرمث نايبو « ةقدصلاو موصلاو ةالصلا يف مهبيغرت ركذ

 مهل رياكألا هيلع ناكامو « تاماركلاو لاوحألا نم ءيش ركذ ىلإ مهب
 نع جرخم ال نأ ةصاخلا سلجم يف هطرشو . هيملع يشملا يلع نوردقيال
 . كلذ ىلا ةلصوملا قيرطلا ناببو ©« تاضايرلاو تاولخلاو راكذالا جئاتن
 هعيرقتو هرجز هباحصأ نم دحاولا عم دارفنالا سلجم يف عم هطرشو
 صقأت يبلو اي كلاح هل لوقيو « هنبع يف ةحلاصلا هلامعأ ريغصتو هخببوتو
 نأ ددرملل يغيذي ال هنا لعف «ه_ةه ةءاند ىلع هبشيو نيقداصلا ماقم نع



 ناو خيشلا ناف « دارأ امك هعم سولجلا يف هل نذأي نأ خيشلا نم بلطي

 فرأ كعبسد ال هدر عم همملقب رضاح وب قلخلا نم للدسأ هءبع نكس م

 ينعس ال تقو يل: ملسو هسبلع هللا ىلص لاق 5 هاوس دحأ ىلا تفتلي

 . مهفاف يىبر ريغ هيف

 باوحلاب خيشلا فلكي نأ كد رممملا يغبند ال هنأ بأنلا ْق مدقك كاسل

 ىل ب قيرطلا لاوحأ ىنعم يف ًالاوس وأ هل تعيقو ةعقاو هل ركذ اذإ

 هل يغني ماديشألا لاق نكلو < كلذ ىلع هبي ل اذإ خيشلا نع ىضرب

 لأس امع هباجح فشكي ام لامعألا نم هيطعي نأ هلاؤس نع هبحي مل اذإ

 . قبس نم ناف < كلذل ًآلمهأ ناك اذا هيلط ام فرشأو ىلعأ وهام ىلإ هيقريل

 قود راع سس هج هيد مأ قم ىعداو مللاب ىذتكاأ ا-عر كما ربل هماعع

 35 معأ هللاو

 عمم وأ هناوخأ عم سوما م هع رس هةعدق ادإ حرم هد نأ هنأش نمو

 ديرملا تاك نا ايس ال « نيديرملل ةعيرسس كلاذب ةرضملا ناف رخآ خيش ةذمالق

 فاح اتبأث ناك ولو لب لزازتلا هماع فاخنلو همم ف داقتعالا تفيعض#

 سفنلا ذإ < خيشلا كلذ ةعامج دنع هسقن ةيكزت يف عوقولاو ءايرلا نم هيلع

 سسلفق ةلمابو ٠ هللا ءاشد نم الإ اهق رعد الإ نم دنع ايسقانم رك ذل قائشت

 ة_ عاج وأ ددحأو خمس ةعاج !وناك ءاوس اضع موده هبل عاّمجالا نبدي رمال 1

 سلجم يف الإ عاتجالا مط سيلو « ةريثك كلذ تافآ ناف رخآ خيش

 سلاجم ' يف سولجلا يف هديرم حماس خيش لكو خسبشلا ةرضحب وأ درولا

 راص ىرأب ةواقشلا ديرملا كلذل قس نا الإ <« هشغ دقف لاقلاو ليقلا
 اذإ هنع تكسي نا خيشلل ذئنيحف 4 ممسي لف كلذ لثم نع هابني خيشلا
 روطص ةلق كبح نم هنيدل عفنأ هنع توككسلا نا ىلا هدايتحا ىدأ



- 

 ترثك دقو « عمسلا ديرملا ىلعو حصنلا خ.يشلا ىلَسف هريغ امأ . هنم ةقلحلا

 طقف مسالا قوس ةدارالا قد رط نم اولد مو خداشملا نيددر | ةنايخ ْ

 رشكأ هع جرد اك < هب هتذمالت رثكا عفن مدع ىلع هسفن خيشلا نطوبلف

 مهنم حافي الف رثكأو سنن فلألا خشلا نقل ابرق « نوضاملا « خايشألا

 اذه ىف خيشلا رذحل : لوقي هللا همحر يفصرملا يلع يديمس تعمم و

 نوقرافيو قداص ريغ مرثكأ ناف رذحلا دشأ نيديرملا بلاغ نم نامزلا

 ممدنع هيف نوعقدو  نوريصي م هثادعأب نوءمثأ#و لوط ىلع ولو محم

 "دج ولو لاقي ملي ام لك ام يخش مقراف فيك مه لاق نأ نولوقيو

 : لاق < مبخيش نوحرحيو مهسونفن نوكزيف ءانقراف اه ءيش ىلع

 تاق ناميالا نم حمناو انباحصأ ضب نم مقو هانيأر امب الإ انثدح

 مه نورمغتيف ةهلالا ةردقلا رسأ تحت مدآ ينب ميمج نأ كلذ حاضياو

 ردسأ ىلع لومي مل نم لقاشلاف « موصعملا الإ كلاذ نع جرش امو سافنالا

 هيلع ًاربق ريغتت لب رييغتلا نم هسفن ظفح ىلع ردقءال دحالا كلذ نال

 .٠ ملعأ هللاو

 لكأ نم ىرخأ ةلع نود طقف ةب رثلل خيشلا بحصد نأ هنأش نمو

 هذه نم ةلعب خيش ةبحص يف لحد نمو . كلذ وحنو ةفيظوو برشو

 سرفت اذاو © همف ةلعلا كلت تعاد اه اد حلفي ال اهريغ وأ للعلا

 هريغ وأ لكأ نم ىرخأ ةلع ةيبرتال هتيسص يف كرشأ هنأ كيرملا نم خشملا

 ةرثك و هدي ىلع نم لكألاب هرمأبو كلذ نع هجري نا هيلع بجو

 ىلع ةمدقم ديرملل نيقيلا ةمسرت نأف م اذدقي هل يل ازي ىدوس . [درفنم ريك ذلا

 < يحيل ١



 الا

 دنع نب رواخلا رثكأ مدع انه نمو «© هريغو رك ذلاب ةعاملا عم لاغتشالا

 , مهنوطب كدمع مهنوكل خيشلاب عافتنالا خيشلا

 سبليو لك أي ام هل ءيبيو هيلع قفني خيشلا نوك عم نيقي ديرملل ىبدتب

 رورم لقي يتلا مضاوملاو تابارخلا يف سواجلاب هرمأيو هجرخي نأ خبشلا
 هنم لوحتي هيف هوفرع مضوم لكو «دحأ اييف هفرعي الو اهيف سانلا

 خرشلا هدمنلو .٠ ءافصلا ىلع ىلاعت للأب لاغتشالاو دد_دحتلاب كيلع : هل لوققدو

 دحأ هيف رمي ال عضوم يف ديرما سلج اذاو « ةسايسلابف اهدقف ناف ةمهلاب
 ءيشب امإو نيقيلاو ريصلاب اما هيلع حتفي ىلاءت للا نأ دب الف عاجو
 خبشلا فرعو لماكلا نيقبلا هآحاق أداف لماكلا نيقمأ همحاشقي ىمو هلك أي

 دح. ىلع ةيربلا ىف سولجلاو ةيوازلا يف سولجلا هدنع ىواست هذأ هلم

 نأ هنأك نمو ٠ لعأ هللاو ةيوازلا ف هددع ساحب نا حاصي كانوف ماوس

 بارشش الو ماهط الو مون ىلع هل فقي الو كلذ ىلا ىقشعتي الو نوككس

 تقملا هل لصح كلباذ لثم ىلع سسجت ديرم لكو « ةبانج نم لسغ الو

 خيشلا سءلو اولاق . مدهاشم ةفرعمو لمكلا لاوحاب هلبجل هبلق يف هخمش
 هرجه احالطصا هيلع بجاولا لب هلاح ىلع هسسجت يق ديرملا حماسي نا
 ءىش لك فلتا ديرملا اميلعف اذا ناتلصخ : اولاق دقو . هل ةحاصم هرجءزو
 وا هلكأ وا خيشلا مون ىلع عالطالاو لكالا ةرثك امو حخيشلا هل هابر
 يف ديزي نا هنأش نمو . كلذ لثم نم قداصلا ديرملا رذحيإف هماف“
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 نوتوكي اذكمه نيقداصلا ناف سانلا نيب رتتسا املك هخيش يف داقتعال
 ةنس ترج دق : هللا همحر يزارلا لاق دقو . ءافش أاودادزا مهرمع لاط املك

 مهبارسضضا نم سيل نم نع مهرتسي نا هئاملوأ نم ىل مكلا يف ىلاعت هللا
 ىللاعت هللا نإ ثيدحلا ينو . رهاظلا لهأ نم دحا مهفرعي داكي ال ىتح
 فرعي نا لمت« تلق يريغ مهفرعي ال يبابق تحت يئاباوأ نا لوقي
 ال واهريغ لمفلاب ءايلوا مهنوك لبق مهفرعي ال وا ىلاعت هريغ مهتقيقح
 لاق . معا ىلاعت هللاو كلاذ ريغ لماحيو هريغ هبابق تحت مهنرك دعب مهفرعي
 نيديرملا بلاغ ناف نيملاطلا ىدص ةلق نيلصاولا نم لمكلا ءافتخا بسو

 ءاوس نع ةلضملا ءاوهأو ةيناسفنلا ظوظحلاب أطولخم قيرطال مهبلط راص
 لما اوسلو قيرطلا ةفرعم اوعدا ريثك ماوفأ روظ دقو ايس ال ليبسلا
 دنع نيباذكلا '”رمأ جارو « نيقداصلا ريغ ىلع نيقداصلا سانلا ساقف كلذل
 ىلع حجري نيبذاكلا سالج راصو نيفراعلا رمأ لطعتو رياكالاو ءارمالا
 لجو زع هللا ءاشوأ نم نالف سالا ٍبلاغل لوقت ترصو « نيقداصلا سالج

 . ثوءاره نوباصم ءالؤه لك لوقيبو كقدصي الق

 ردابي ال نا قداصلا ديرملا ىلع بح : هللا همحر يزارلا لاق 3 نمو

 لكف هدلب خباشم لاوحأ ِق رظنيو صيرتيو لبمتي لب دحأ لك ةءحصل

 ةقفاوم هلا عأو ةربشلا هركيو لولا بحي ايندلا يف ًادهاز هآر نم

 هتاقرأو هيلع هبتكي ائيش لامشلا بتاك دحي هداكي ال ةنسلاو باتكلل
 ىلع بحي اذه لثف«عورششم لمع يف الإ هدجت ال عايضلا نع ةظوفحم
 قدصلاب هل دهشي نا امس ال ©« هتءدخ ىلع فكعيو هل ذمتي نا ديرملا

 هنأش نمو . لعأ هللاو قداص خيش نم نذاب [سلاج ناكو هرصع ءارقف

)*( 
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 خاشملا طاع دال وا هلع ِ دودخلاو ءابآلاب هرم قدرط ْق عممقي ال نأ

 يد اغا ثرالاب ةخححبشملا تسمألف همد رب اخش 4 دحتت نأ هنملع بد لك

 دهعلا ذشأل ردابي نا خيشلال يقيني ال : لوقي هللا همحر يزارلا تاكو

 قدصلا يف مهناحتما دعب الإ دودجلاو ءابآلاب نيخ.ثتمألا خياشملا دالوا ىلع

 لضفا هفن ىري مهيلاغ ناف هيهنو هرمأ تحت مهوخدو قيرطلا بلط يف
 لب ةخيشلا يف فلس هل سيل نمم هرصع يف نيرهاظلا خياشملا عسمج نم

 < توبات يف هردأ ناك نا الا دحأ 2 دقتعأ ال انأ لوقد مضحي تعمس

 اتوباتو ارقس هيبال للف توبات يف هوبأ سبل خيش ىلا لوقلا كلذ خايف

 ةعامج ىلع دهبعلا تذخأ دقو : يزارلا لاق . لقعلا ةفش نه هلك اذهو

 دحا مهتم جان امف لمع الو ملع ريغ نه يزلاب نيعناقلا خياشملا دالوا نم

 ايإ مهسوفن ناف ناسنالا عاش دالوا امس ال مئاض ميعم بعدلا نأ تدعو

 ولو ًادبا مهدلاو يديرم نه دحأ نع بدالا اوذخأي نا سيكنت داكت

 نم الا حالصلا بدتكي ملاذه نا نولوقيو ةياغلا ىصقا قيرطلا يف غلب

 كل نوذمات, ءالؤه لثم نتا بلطت نا يخأ اب كاياف ىللدالا نحنو اندلاو

 نا تدرا نا نكلو « دج ديعب كلاذ ناف مهريفك مهيف مكلحتت ريصتو
 نا ينغلب لوقتف ةديعب قيرط نم مدلاو ناسا ىلع مح هنأاف ميدصنت

 ردقتو اذكو اذكب يندصنب ناك هناو اذكو اذك هقلشخ نم ناك مكدلاو

 دالرا كلاذ نم ىلاعت هللا ىمح دقو تاق كلفن اهفمضتو ةثسحلا موتا ص

 دشا ىن.# سودقلا دبع خيشلا هدلو ناكف يوانثلا دم خشا يخش

 وه يذلا سودقلا دبع خيشلا هدلو كلاذكو دامقنالا دشا يل داقتيو ةيحملا

 ماقم اوزواجستي نا اوداك مهناف مبتاكربب انعفني ىلاعت شاف اذه اننامز يف



 ب #*جاد

 دقو يزارلا لاق . مهتع هللا يضر ةيدمحلا قالخالا يف مهفلس مهخش

 دبعلا نوذخأي اوراصو مهخايشأ نم نذا ريغ نم انرصع يف ةعامج سلج

 مهيلع ناكو اوحلصا امم رثكأ اودسفأف قيرطلاب ملع ريغ نم نيديرملا ىلع

 قيرطلا عاطق مثا نم مظعأ ناك امبرو موقلا قيرط يا قيرطلا عاطق مثا

 ناكو . ىبتنا ناسنا يز يف ناطيش مدطصحاو لاوحالا ضعب ىف ًافرع

 ءارقف نم الك ىّمسي نا يغشي ال : لوقي هللا همحر دهازلا دمحا يدمس

 ًاريقف امفوص وا ابلو يا ءارقف قالطالا ىلع ةشم : اللاو ةيردبحلاو ةيردنلقلا

 ةيدمحالا ءارقف شكأ ىف محلا الذكر لاق 6 ةميرشلا وع ياخ كا نال

 اهيذكي مهاعفا ناف ةيقوسدلاو ةيماسملاو ةيمههدالاو ةيماطسسلاو ةيعاقرلاو

 قراوخلاو تاماركلاو دهزلاو قدصلا نم اهيلع اوناك يتلا مهخايشا قيرط

 لب ءالؤه مم بدالاب ديرم رمؤي الف ةنسلاو باتكلا رهاظ ىلع دمقتلاو

 هريغ نم قداصلا هب فرعي يذلا طباضلاو لاق . مهسلاج رجه هل ىلوألا

 قيرطلا لها بادآب ابدأتم ةئسلاو باتكلا رهاظب ًادمقتم هانيأر نم لك نا

 معن يبأل ةيلخلاو يريشقلا ةلاسر لثم يف ةلوقدملا خياشملا ريس ىقفو ىلع

 هحاضيا يتأيس امك هعم بدأتلا انيلع بجف ةخيشملا هاوعد يف قداص وبق

 هخيشا اميظعت دادزي نا هنأش نمو . ىلاعت هللا ءاش نا باملا اذه رخآ

 هكاردا ةعرسو قيرطلا يف هجاتن ةعرس ىلع لبلد كلذو مايالا رم ىلع

 . هحتف نمز لوطي هخيش ةمرح نم هنع طقس ام ردق ىلع هناق

 ركم نم اورذحا :لوةي للا همحر يفصرملا يلع يديس تعمسو

 او-زمه اعرو ًاريخ مكيف اوسرفتي مل نيح بلقلاب ودرط امبرف 5 ماشألا

 مكيولق نم مهتم رح اولازأف قئيرطلا لهأ حزم نع ًاحراش احازم عم

 كد ررآ نبل هنأ لع اوعمحأ امو نمو مهمف نيدقتعم ريغ متناو مومتقراغف



 سا ل سل

 ةمالسلا ناف لزلزتلا نم نمأو هبلق ىف هتمظع تنكس نم الإ بحصي نأ
 . ةمسدغلا ىلع ةمدقم

 ديعلا خا لبق ديرملا ٍ : لوقد هللا همحر يفصرملا ىلع يديس ناكو

 مح تالزلا نم ةلزب خيشلا هتةرافم دعب همكحو ةرقتلا ديدجلا كح ه.لع

 ىيرط يف دقتعي نا هنأث نمو . ملعأ هللاو هبرقي دحأ الف لغزلا فصنلا

 سرفتلا قيرط نم هدبع يف لخدي نا لبق ةئسلاو باتكلا ىلع اهنا هخيش
 هرمأ ةيادب يف ديرملا ناف « هيلع ضارتعالا نهألل كلذو ةطلاخملاو

 ةحص ىف َكشلا هثرويو هشحوي هخلش قيرط ىلع راكنالاو فيعض هلاح

 . هيدي ىلع حلفي الف هقيرط

 قيرط ىلا يمزع لوحت املف يننوبحي ملعلا ةبيلط نم ةقفر يل ناكو تاق

 موقلا قيرط نا تلقف مهدنع نيدلا نم تقرم ينأك ترصو ينوفج موقلا

 ياو رفذي اودكمو يلوق ىلا اوغصي ملف عرشلا رهاظ فلاخت ام هيف سل

 دعي الا موقلا قيرط تيلط ام هللا دمحي ىلا عم نينس رشع وحن اهنع

 يف ةيفلالاو وحنلا يف ةيفلالاو ميضوتلاو ضورلا باتكو جابنملا يظفح
 كلذكو . خاشألا ىلع ابتحرششو بتك ةدعو حاتفملا صيخلتو ثيدحلا ملع
 هنا جابنملا هباتك يف ىكحف هنع هللا يضر يميمتلا يمفايلا مامالل مقو
 ىلع ملعلاب لاغتشالا ىلا هوعدي رطاخف عازن يف ةلس ةرشع سمح ثكم

 ناكو لاق ؛ ةيفوصلا هيلع امب لاغتشالا ىلا هوعدي رطاخو ءاماعلا قدرط

 قيرطو انريغ قيرط نمضتي انقيرط نولوقيو مهتقفاومب يننورمأي ءاهقفلا
 يأ يل نّيب مهللا مات هجوتي يسفن يف تلقف «اسقيرط نمضتي ال ان ريغ

 ينبقل ذا ديبز عراوش نم عراش يف يشما انأ امبف ؛« كنماا برقا نيقيرطلا
 "كلسا < موقلا قيرط يف كشت ىتم ىلا لاقو لاوحالا بابرا نم صخش



 ملا سارا

 لاقف « نايبلا ديرا : هل تاقف لاق « ىلاعت للا ىلا قرطلا برقأ اهناف اهنم

 خيشلا ىرب ال نم نالفلا ماعلا فاخ انل اولسرا لاقو هتدواز لخدف « معن

 دحأ ال ةعامجال خيشلا لاقف ةملا بسقذلا جرخف مس اد مالسلا در كاد دأ

 51 ةعاطو ميس اولاقف هل حسد الو هلأ موقد الو ءادس ادا مالسلا هيلع درب

 مهسفنأ يف ءارقفلا خبشلا هل لاقف ةئسلا مجفلاخ لاقف هل اوحسفي ملف سلجف
 لاقف اهلك هفك عباصاب راشاو ءايشأ مهنم يسفن يف اناو لاقف ءيش كنم
 ريقفلا ءارو لسرا بيقنلل لاق مث . اذه ملع '؛رمثا اه يمفاي اي رظنا : خيشلل

 هلاو-سفي الو هل اوموقي الو مالسلا هيلع اردرب ال نا مترمأو قالفلا

 دنع فقو مث ىلعت هللا رفغتسا لوقدو مستيي راصف كلذ هعم اولعفف

 خيشلا هل لاقف هبلإ دحأ تفتا مف ىكبو هسأر ىلع لاعنلا ذخأو لاعنلا

 ادم ناو هللا الا هلا ال نا دبشأ انا لاقف ءيش كتم مهسوفن يف ءارقفلا

 يعفام لاق .٠ ءارقفلا ةصص هرمثأ أه رظنا يعفايلل مخيشلا لاقف هللا لوسر

 . ىهتنا ناك ام ناك نأ ىلا موقلا قيرط ىلع تقولا كلذ نم ىتيلكب ثلبق ام

 ىلع نيركنملا دشأ نم مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ناك دقو

 ىلاعت هللا ىلا اهب برقتي قيرط مث لهو لوقيو هرمأ ةيادب يف ةيفوصلا
 هل ذءاتو يلذاشلا نسحلا يبا خيشلاب عمتجا اماف ملعلا نم انيديأب ام ريغ

 ةعيرشلا دعاوق ىلع اودعق موقلا ءالؤه نا لوقدو موقلا ىدرط حدع راص

 عقي ال هنا اذه يلوق ىلع لبلد قدصأ نمو لاق . موسرلا ىلع مهريغ دعقو

 مهةيرط كلس نا الا غلب ام ىلعلا يف غلب ولو ةمارك طق هبقف دد ىلع

 عابتالا ىدص ىلع ليلد يهو « تازجعملا عرف تاماركلا ذا <« لمعلا يف

 ظ ظ . ىهتنا ةعيرشلل
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 ىتغتساو هقالخا معلا بذهل هيللط ىف صلخأ ول معلا بلاط نا ممف

 ملو لقنلا ظفحت عنق امل نكلو يفوصلا وه تاكو ةيفوصلاب عامتجالا نع

 ٠ ه«ةالخأ بذيد ند ةبحص ىلا جاتا صالخالاب نسعي

 ىلع يدلو اب لمقا : لوقي هللا همحر يقوسدلا مهاربا خشلا ناك دقو

 ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا اهيلع جرد يتلا قيرطلا يه ابناف مرقلا قيرط

 ىلاعت هللاو هتفرعم كيلع عرشلا بجوا ام كتفرعم دعب نكل نيمداتلاو

 نع هدلق عرش ىتح أئاد هخمش يدب نيب سلجم ال نا هنأ نمو . معا

 خيشلا هيلع غرقل كلذو ةدايزلل ادلاط هتامولعم مسمجج يف هسفن طوطخ

 ريتف مهءاج اذا مهامك ردا نيذلا خياشملا ناك دقو « هماع قوف رغت اماع

 ابوتكم ناك اذا حوللا ناف لامتو كحول مسما هل نولوقي قيرطلا بلطي

 حصي الق ةي'تكلا كلت ىلع بتك ًآدحا نا ردق ولو ىرخأ ةباتك ليقيال

 . ةيناثلا الو ىلوألا ةءارق

 : ىهو اتاسبا كلذ 2 افو ْن ىلع رق كدمس دشنأو

 رارحالا رقي وس أبسف لخديام ين رضحف راربالا نم كنا ك رغب الإ ىلاط ْ

 راودالا رئاس ف يريغ لاق أم لك نم كعمس ىلوقل عرف يلوق عمست تمر نا

 ران مهوثلا ىلع يقطن راوذا نا ؤ نالف اب كمهو كدو كديرحت ىلع مزعاو

 رابخالا ىصعيقلاو كل وقعم لعن علخاو ظ كتيلهأ ىرت الو كراط وا لجأ يضقا

 رايدا الب ليقم رهاظ وا نطاب نم هفل اتءيش لك نع قراقم درحن ىعساو

 رابجا ينتيأر كءيمج تينف ناو اهتاذل مم تفقو ةيقب كيف اقب ناو

 راطخالا ىلع مجهاو هلجارو هلو حف لمعاو أافولا طرش ىلع لخ دا بغار ب طاش تنك نا
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 راطشلا هباه ناو هنود ءيش ببن الو ىنملا ذه دحت نا نع منام كدرب الو

 راضحلا مم ىقبت كلنأب نذا كاذف كيذحي دجو قدصوةرحن تدجو ناو

 عم بدالل ةعماج ابناف تابيالا هذه يف ىخأ ا' لمأتف لاق ام رخت ىلا

 . ملعا هللاو خايشالا

 بضغ اذا هخيش ةاصم ىلا رداس نا هيلع بجاولا نم لب هناش نمو

 وهف هذاتسا حلص ىلا ةردامملا مدع يف لهاست نمو ؛ هينذب همامد مم ناو هيلع

 اهيلع ناك يتلا ةلالا نم صقنأ ةلاح ىلا عجر امرو هنالذخ ىلع ليلد

 هتلاح ىلا مجرب ًالثم نيئس رشع هتحص ةده تناك ناف خيشلا ةمحص لبق

 نيتس رشعلا يف هنأكو نينس رشع ىلا بدالا ءوس لبق اهميلع ناك يتلا

 م مارح نم ةمقل لكأ نم اولاق دقو . كلذ ىلع سقو لمعم ريغ ىف لمعي

 ىنتمو ةمقللا كلت نم ناك امير خيشلا بضغو ةنئس نيعبرا هتلاح ىلا دعي

 خيشلا ىلع ريجحت ال هنال بدالا ءاسا دقف يبنذ ىلع يل لق هذاتسأل لاق

 . اهب هربتخمي يتلا تاناحتمالا نم ديرملا مم هلعفي امف

 هيلع ةخحش نكي مل نه : لوقي هللا همح ر يفصرملا ىلع يديس تثهمسو

 ماكحتسا ىلع ليلد وهو مدق قدصلا يف هل سلق راثلا لوشد نم دش

 هخيش نم هبلطو هخيش ىلع وه هيضغ كلذ نم حبقاو هنطاب ىف ثلا

 نأش نمو ىتيرطلاب ءازبتساو ديرما شغ كلذ ىف نال حالصلاب هأدبب

 . بلاطلا وه ديرملاو زملا ءيشلا كلذ هنم بولطملاو لذلا ءىشل كاطلا

 هدلاول فاعلا ناك ادا : لوقد هللا همحر يوانشلا لمه (رقىادمس ثووعسمو

 هلمجي نا ديرب يذلا يحورلا هدلاوب فيكف لمع ءاهسلا ىلا هل عفري ال يننطلا

 . ىهتنا رأبن الو لل يف هترضح لوخد ند عني ال العو لح ىحلل ًاسدلج



 ىداصلا ديرملا : لوقد نينس سمح نبأ وهو نمر لا دبع يدلو كثهعم و

 برشد الو لكأت الف هنمه قهزت هد حور داكت هيلع هخاش بضغ اذا

 يف هخيذ هنع باغ اذاو هخيش هنع ىضري ىتح ماني الو كحيضي الو

 ةستع ىلع افكاع لازب ال مث هئاقش ةلمج نم كلذ دعي ضره وأ رفس

 نم مظعأ هدنع مويلا ككلذ نوكيف جرخي ىتح ضرم اذا هخيش باب

 نا افوخ هخيش هنع باع اذا حرفي سكعلاب بذاكلا ديرملاو <« دبعلا

 ةيوازلا يف كدنع نيذلا نيرواجلا بلاغو يل لاق“ هلاوحأ يف هشقاني

 . ىهتنا مهنع تبغ اذا نوحرفي

 لعب نا هللا لأسأف هنس رغفص مم لاوحالا هذه ىلع ”هعالطا ينبجعاف
 يكشي نا هنأش نمو . نيمآ همركو هاضف نم هئاسلوا صاوخ نم

 هناف كلذ يف خيشلا باهال « رقتسي ال اه نود خيشلل ةلقتسملا هرطاوخ

 تلا هعاجوأ نم ائيش هنع متكي نا ضيرمال زوجي ال بيبطلاو هبيبط

 امآ لجو زع هبر عم روضحلا هيلع شوشيو هبر ةدابع نع اهب لطعتي
 رمعلا قرغتستو ةروفحم اهنآل اهركذ هل يغيشي الف رقتست ال يتلا رطا وخلا

 نيذلا ةكئالملا هدع ةليللاو مويلا يف رطاخ فلأ _نوءبس يه ذا هلك

 لستفغيف ًارهن موي لك لزني ليربج ناف موي لك رومعملا تيبلا نر ولخدي
 لك نم ىلاعت هللا قلخف ةرطق فلأ نوعبس هنم رطقيف ضفتني مث هنم

 تاحوتفلا يف ىبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا لاف |الكه « ًاكلام هرطق

 حيرصتلا خيشلل يغبني ال هنا ديرملا اها كيلع ىفخي ال مث . ةيكمللا
 « قدصلا لهأ نم مهلك اوناك نا الا داهشألا سوؤر ىلع ةمومذملا رطاوخلاب
 بترتي امل كلذ نم ءيشب حيرصتلا يغبني الف طالخا كانه ناك اذا اما
 ليلدو . مهب نظلا ةءاساآو قيرطلا لهاب ءازبثسالا ابلقا تافآلا نم هلع



 حباصملا باتك يف يوغبلا هاور ام مهذاتسال رطاوخلا ماوكش يف موقلا

 يبنلا ىلا سان ءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مبضعي هححصو

 مظاعتي ام انسوفن يف دجن اننا هللا لوسر اه اولاقف ممسو هيلع هللا ىلص

 معن اولاق ؟ هوّمتدجو دق وا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف دب مكتي نا اندحا

 ديرملل يغش هنا ثيدحلا اذه نم مهفي هناف ©« ىهتنا تامالا حبيرص كلذ لاقف

 تلعب ىلو هخيس سلجم نع فلختي ال فا هتبترم تلع تاو قداصلا

 ارواج ام مهنال ديرملا هللا ةحر باب خيشلا ذا هلضف نم هديزبل هراد

 هللا ىلص ىنلا سلجم نع ديد لحم نم الا مسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلا

 دجت انا ثيدحلا يف مهنع هللا يضر ةباحصلا لوق نم دافتسي*و . ملسو هيلع

 ةيلالا فراعملا يف ناك امنا مهلاؤس ناو تلمك تناك مهتسرت نا انسوفن يف

 راشا امك رفكلا يف عوقولا اهب ىتطالا نم فاخمي ىتلا ةينابرلا ثتانلحتلاو

 ناو « ناميالا حيرص كاذ مه هلوقب مَلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلا

 مهتنسو مهضئارف حالصاك كولسلا ءىدابم نم ءيش يف نكي م مهلوس

 ثيدحلا نم دافتسيو . هنع لاؤسلا نمملا سفن يف مظاعتي ال كللذ نال

 سانلا نم الب ”رشلاو ريخلل لمثتحملا هرطاخ ضرع اذا ديرملا را اضيا

 قير طب هوريخا مغ اف رمالا ةقمقحي حيرصتلا نود ةياتكلاو ةراشالاب نوكم

 . لجو نعش مظعتلا الا هنع ريسعتلا نم مرعتم ام هناو ررقت 5 ةراشالا

 نا مابفتسالا ةزمبب هوقتدحو دق وا مسو هبلع هللا ىلح هلوق نم دامفةسدو

 مل هنا ديرملل ريظنو هاعب تاك ناو هلاح نع هديرم لأس نا ذاتسالل

 ًاضيأ دافتسيو . هدنع هتريرس كتبو هلجخمي نا ًافوش هرطاوخ ىلع ملطي

 نا داتسالل نا ناميالا ميرص كلذ ةباحصلل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم

 ثيدحلا نم دافتسيو . هوحن وا بجع يف عوقولا هيلع فخم مل اذا ديرملا حدمب
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 اهكرداو اهب ققحم ةلاح نع ديرملا حصفتسي نا داتسالل سيل هنأ اضدا

 اهببلع هرقيو باوجلاب هل اهححصي نا قيرطلا يف هيلع بجاولا امنا قود
 نأ ددرمال سل هنأو 6 عرشلا تقمتؤآو ادا ةسسلقلا لاعفالا عسي ىلع هرقد 51

 56 نطامسلا ِق هلع تاكشا يتلا رودهالا نم اثش هدانتساأ ن ع مكي

 ةنسلاو باتكلا ىلع حم دعص قدرط رطاو دخلا ىوكش قيرط 1 تساع

 ىلا ديرملل اهنزن يذلا خيشلا جاتحي نكل « ةلبجلا نم هركنأ نا افالخ
 لماجلا تاف ةيهلالا ءائسالا تارضح نم رطاوخلا كلت لحم ىلع عالطالا

 . لالض يف طبخي وه لب رطاوخلا كلت نازيه فرعي ال تارضحلا كلتب
 قا'ارع نب دمع (يدمس خمس تومم»ه نس ىلع يديس فيرشلا ديسلا عصو دشو

 لوؤد معا هللاو تش نا ايعجارق رطاوخلا نب ,ءزاوم ناس يف ةلاسر هريغو

 هوحولا نسحأ ىلع داسفلا اهرهاظ نه لح موفي امر  ىتأا هخسش لامفال

 هيإ رومأ ىلع هدد ره خيشلا علطا امر هنال خمشملا مسيل آلدوأت كح ل ناف

 ىري الو ايارم ءاملوألا نادبأ نال ايممسلا لهأ نم عقب امك اهل ةقيقح
 أمم ءيش ىلع ديرملا علطبال خمدلا نا ىلع « هسفن هحو الا ةآرملا يق ديرملا

 و 5 7 2 ىدس وه م عم رق ةصقو ْف 1 ةمكلمل الإ رهاظلا فلاخت

 هسا 0 ملسو هلع ثا لص للا لور نأ يور دقو

 نب رمعل لاق مث
 للا لاق كلهأل تكرت ام ركب ىبال لاق مث هلام رطشب هاتأف ب'اطخلا

 كلذ نمث هنع للا يضر رمح لاق ت ايكيتسلك نيب ام |ىكتس ص هلع ا

 هلا_م عبم ل ماتأف مولا أذه ف توق لي لال حبصأ



 ىلع ةبحملا يف يطساولا حتفلا ابا مدقي يعافرلا نب دمحا يديس ناك دقو

 مل لاقف كدلو ىلع كيخأ نبا مدقت فيك هتأرعا هل تلاقف حااص هدلو
 ليجنلا نم ءيشب ينايتاف ايهذا هدلواو هل لاق مث « همدق للا امناو همدقأ

 نم ءيشب تأت مل 2 لاقف ءيش الب حتفلا وبأ ءاجو ةمزح هدلو شحف
 نا ىلاعت هللا نم تييحتساف ىلاعت هللا حبسي هلك هتدجو لاقف شيشحلا

 . ترفغتساف كنبا لاحو اذه ل'- يرظنا هتأرمال لاقف « هحيسي نم مطقا

 هنارقأ عيمج ىلع ًاريقف مدقي ناك هنا يمحعلا فسوي يديسل عقوو

 ةنيزه ةأرما تيأر اذا هل لاقو اموي خشلا هنحتماف كلذ ىلع هودسحق

 اهعم مانأ يلا يلع بوتكم هنا تيأر يناف ىلع ابلخدأف ينالفلا مضوملا يف

 كلذ نودسحي نيذلا هباحصأ نم ناسنال لاق مث ةولخلا يف ةلمللا هذه

 كلذ بضغا مث حابصلا ىلا ابعم ما-قف « ًادحا كلذب ريخت نا كابا ريقفلا

 ريثك وه لاقو يلاولا تيب نم هطيرو .ةيرازلا نم هجرخاو تاسنالا
 ىلأ مث ةولخلا ىف اطخلا تانب مع ماني يذلا الا داسفلا ريثك ام لاقف « داسفلا

 نم تاريجلاو مهلك ءارقفلا دبشق ةولخلا هلع لخدق شلل يلاولا ةعاج

 مث بحاصلا كل لذ حضتفاف خيشلا ةنبا يه ةأرملا هذه نا لاجرو ءاسن

 يديس اي لاقف 4 اهفرعت ال ةأرءا لاخدا ىلع ينقفاوت فك ريقفلل لق

 قيرطب ينم معا كنا ىلع كتمدخ امناو موصعم كنأ ىلع كمدخأ مل ىفا

 ةفق ىف هعضوو ًافورخ حبذ هذا ىرخل ةرم هل مقوو . لحو رع هللا

 صخشلا اذه تحيذو رودقملا لع يرج يفا يدلو اب نيدبرلا ضعما لاقو

 ًادحا كلذي ربخت نا كانإو ينالفلا موكلا يف هنفداو هلم-ح|و هفف ىقرتساف

 دسقم هنا ق اذه جرخا بعقألل لاقو همسو ديرملا كلذ بضغا مش

 اوبهذف ينالفلا موكلا يف هنفدو ًالدتق لتق هنا لاقو يلاوا هاتأف هجرخأق



 8 ددرملا كلذ حضتفاف حوبذملا فورخلا اوحرخأف اورفحو موككلا ىلا

 ىلع ىلاعت هللا هردقد ءا سلو الا صدد نأ هللأ ةويحمر ىعءفقاملا ركذو

 اسع نارطقلاو انارطق لسعلا لعج.ف اهتااحتسا حصي ىتلا نارعالا بلق
 ذشأ مهضعبو هيلع نوركني سانلا ريصيف ةوالح شيشحلاو ةوالح راو
 ةذومأم يه اداق هدب ىلع صختشس صيقف اهعملبل ةشييسم جس

 هريشأو هاتأ اصخش نا ىايبلكلا ريخلا ىبأ يديس مداخ يل ىككحو
 مو ةبومح ةينومأم تربتشا ىدليقو لماح يمجور لنرا خ.شملا لاق هنإ

 ةنخس ةم'ومام اهمق هل طوغتف هب هاتأف ءاعوب ينتئثا خشلا هل لاقف اهدجا
 . ىبتنا طئاغ اهنا يداقتعا مدعل اهنم تلكأو مداخلا لاقف

 « ١ اهادأل م مطستلا ىلوألا ةمعرشلا صوصنلا ضراعي الامم رومالا هذه لثمو
 . لسعلا وأ نارطقلا وا ةوالحلا مط دوجحول مثدعاس دق سلا نآل
 9 ع ارا نا هل سلف رمأب ديرملا رمأ اذا اما . خيشلا ديجاوم يف هلك
 نا هنأث نمو . ملعا هللاو ليوأت ريغ نم هملف ىلا ردابي لب هرهاظ ريغ
 هيلع ىضم امك ةرمث هل ملعي مل ولو هخيش هب هرمأب ادم ىلعفل ردا
 مدقيف ©« ناهزلا اذه يديرم رثكا هيلع ام فالخم نوقداصلا تودرملا
 اوهلذت كلذلو هخش رمأ لاثتءما ىلع ًالثم هتحوز رمأ لاثتما ىلا ةردامملا
 تارخص هقنع يف طير نم مهدحا مكحف « لاجرلا تاماقم ىلا لودولا نع

 « ةقشو لابحم هقنع يف ابطير مىكحأو  هتاوفه ددعب ةبوقثم
 « تويكتعلا لبحي مادق ىلا هحس هخيشو « ةفدعض ريسأا ىلا هتيعادو
 ٠ ةقشولا لامحلاب هثارو ىلا هصحع ل تاوهش ىلا هةتيعادو

 وه قداصلا ديرملا : لوقي رئاشملا يبأ نب دوعسلا وبأ حش شلا ناك دقو



 - حا

 نمو . معا هللاو مزعلاو ةضينلا نم هدنع امل هيف هخيش بسمتيال يذلا

 ناك هخاش هراتخا البف هشيلش راشخا يف ايناف هضرغ نوكي نا هنأش

 ًاماعط هل ديرملا لمع اذا هخيش نم ردكتي نأ ديرملا رذحيلف دارملا وه

 نيديرالا لام نافق « هسلب مق ايوث هل لمح وأ 4 هرصحي ملف هاعدو

 هلامو هسفن ىرب ديرملا راص نا الإ ؛ مهحالطصا يف خاشالل هوركم

 هثرود كلذ نوك ميشلا ىلع ديرملا ماعط لكا ةهارك ةلعو < هخيشل

 ديرملا مرحيف هئطاب يف ولو خيشلا ىلع ةنملا هل ريصيو خيشلا ىلع لالدالا

 اك همامط نم هلكأو هتيده هلوبقل هرقتحيو هخيش رغصتسي ريصيو ةدئافلا

 نا هنأث نمو . معا للاو بابلا اذه يف ىلاعت هللا ءاش نا هطسب يأس

 ةرورضل الإ هيحاصي ال هنوك نع ًالضف ةلاحي الو ًاودع هخدش يف ميطب ال
 هاعد يعرش رمآل الا [ملسم' نوكي ال هخيش نا كلذ حاضياو « ةيعرش

 ديرمأ] يمنيشف يعرش هجوب يه انا خيشلا ةاداعم تناك اذاو ©« كلذ ىلا

 ينعي ًاعرش هتهاركو هرجه غوسي ودعلا كلذ نا يف هخبش دلقي نا

 هتيلاطم ريغ نم ديت#لا سانلا دقي ا5 كللذو « هتاذ ال هلاعفا ةهارك

 الو هضغاسب الو اقيدص هخاشل دعابي ال نا هيدأ نم كلذكو . ليلدب

 مقي امك دابعلا حصنل هردصت يف هخيش ىلع ضرتعب نم لوقل طق يغصي

 مهظعي الو سانلا حصني ال يذلا خبشلا نع نولوقمف ةلهجلا نم ةفئاط همف

 هسفن ىلع حتفد مل يدلا حلاصلا خيشلا وه اذه مهيبرب الو مهدشرب الو

 اهبحاص نأ ةخيشملا ةقيقح ناف نيءأ لبجلا نم وه اذهو © ةخرشم باب

 بحجأولا كرت نم حدي فيكف بجاو كلذو مهنيد يف دابعلا' مفنا ردصتي
 َّط

 ٠ هلوسرو هللا نريده و

 قيرطلا خياشم لمحي نا دحأل زوي ال هنا ىلع خايشألا ممجأ دقو



2 2 

 ىلع ”ةسايرلا داشرالاو ظعولاب ملط نم ةماعلا ناهذأ ىلا ردابتي اه ىلع

 خيشال يغني هنا ملف كلذ لثم دصق نم مبنع للا يضر ماشاح سانلا
 ىلع بحي هناو < هتيسغ يف اوعقي ال ىّتح سانلل م.حصلا هدصق نيب نا

 هان نا الا هيلع ضرتعي ًأدحا ممعس اذا هخيش نع بيجي نا ديرملا
 هخ.ش هيحا نم لك بح نأ ابدا هيلع بجي كلذكو « كلذ نع هخش

 يف هداقتعا لزازت امير هنال <« ةدحااو ةلمح هخلش هدعبا نم لك نع دعبيو

 م ةدهاشم نع بوج# وه نم نيصقنملاو عامسب نيضرتعملا مالكك هخبش

 ةرئاد ىف فوقولا مهتياغ نال ©« سانلا بلاغ مح وه اك هترئاد لخدت

 مهترئاد ةياهن دعب نم ءىدتمت خمشملا ةرئادو اهنع نوحربب توداكي ال ريغلا

 هنال هيلع مهراكنا يف هجو نم نوروذعم خيشلا ىلع نوضرتهملاف ريثكي

 وهو < رخآلا هجولا نم نيرومدلعم ريغ مهم رثاد هتحابأب مك ال ائيش لعف

 ' مولع مهمولع فوق نأ

 نا ديرملل سل : لوقي هنع هللا يضر يفصرملا ىلع يديس تعمسو

 يف اكش هدنع ثروأ امير هنال « دبا هخيش ىلع ضرتعي نم سااحي
 . رئاجلا هنازيمو يفاجلا همالكب هخيش لاح

 ديرملا قدص مدع ةحص ىلع ليلد لدا نم : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو
 فشكي وا هصقني وا. هباحصأ نم دحا هركب حمسي نا هخيش ةبحم يق
 نا مث . ءوسب هبوصحم ءوسيال ”بحملاو .. خيشلا ءوسي كلذ نتاف 4 ةروع هل
 . خيشلا صيقنت ىلا مجري خيشلا بحاص صيقنت

 © هخلش ءاقدصا نم ًادحا صقني نأ ديرملل سيل : لوقي ناكو
 اعر هنال سأآب الف هئاقدصا نم دحأ نع دعابتلاب خيشلا هرمأ نا نكلو



 هخيش لابقاب ديرملا رتغي الو © لجو زع هبر نع هيحاص امدحا لغشا
 لابقالا خبشلا نأش نم نال هنم برقلا نع هابن يذل ىيدصلا كلذ ىلع

 قح يف وه امنا هتركذ ام ميمج نا مث « ديرما فالخم للا نع كلذ

 ال نم ىتح يف ال« اغيز هيلا انأموأ انك لزلزتلا هيلع فاخي يذلا ديرملا

 ] : دقف الإو © هخيشب هطابترا ةحصل كلذ هلع فاخم

 ناك اصخش ىداع هنا هللا همحر يب رعلا نب نيدلا يم خشلا ىكح

 ا هل لوقي راصو ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ىأرق ةهخيش هركي

 لاقف ينذ ام هللا لوسر اب لاقف « هيلكي ال ضرعي وهو هللا لومر

 تنفأ ال ملف ينبح هنا تملع اما كخيش هضغب لحال ًانالف هركت فك

 مويلا كلذ نم نيدلا يمدح خيشلا لاق « ِل هلم 2 كش ُق هضغد

 هضغبي يخيش نا لجال هلوسرو هللا بح هنا تملع ًادحا تهرك ام

 . معا هللاو

 الإ ةخيس هي هرمأ ام لعفل ردا الق ةلحملا نم رذحم نا هنأش نفو

 ةالصلا ىلا لخدي ال هنا امك « رمالا كلذ ةحص طورغي الاع ناك نا

 نم اهبضئارف نيب زيعيو اهلك اهلاعفا ةيمنلك ةفرعمو ابطورش ةفرعم دعب الا

 ةقرعم ىعي الا ةردابملا نوكت الف ةقفلا بتك يف ررقم وه امك اينئس

 ةحاح يف هخيش هلسرا ناك اذاو ولاق 4« هطورشو رمالا كلذ ..ةراكرا

 ناك.نا الا هبك رب ايش هل بلطي ال نا بدالا نمف ًادنعي ايناكم ناكو

 اذا الا المج ةجاحلل بلطي ال كلذكو « ةداع اببلا يشملا نع ًازجاع

 هعم مكحلا نوكي نا خيشلا عم بدالا بتارم لقا ناف ابلمح نع زدع

 هيلع ا مهوككي اذا هدالواو هتحوز ةحاح وا هسفن ةحاحك كلاذ يف



 .هتجوز ىوه يفو هسفن ىوه يف ةلحرملا وحن ىلع يشمي نم تيأر دقو

 « ًارامح هل بلطي كلذ نود يه ةجاح ىلا بهذا هخش هل لاق اذاو
 . حالف هل ىجرب ال اذه لثم

 يف يوانشلا دمع خيشلا انخلش لسرب يورسلا دمج يديس ناك دقو
 ةحامجلاب ءيّغو بهذف ا ددط ىلا هروك سراف نس ايشام ةحاملا ف

 ,. ا.شام

 يرمغلا سايعلا ىلا يديس باحصأ دحا يخيبصلا دمحم عيشلا ينربخاو

 ةيحات يف وهو جاحد نم صفق ناسنا هبلا ىدها سابعلا ابا يديس نا

 رصمب اراد ىلا صفقلا كلذ لصوي دحا اندارم لاقف « ةيقرشلاب تين

 نم هسأر ىلع صفقلا لمحف لالا نب ىلع خيشلا يديس هنع ىراوتف

 ساسعلا ايا يدرس مخيشلا كلذ غلبذ ةددعد ةفاسم يهو رسصم ىلا تسشدن

 يلع خيشلا يديس نا مم « تلمف ام ىلع رمالا درأ مل لاقو كلذل ردكتذ
 لهأ نع هللا يضرف ةريثك ةذمالت هلو نسلا.يف نمط دق ناك اذه

 ىتحن هيكرا ًارامج ىل تاه هخيشل هلوق نم ديرملا رذحيلف © تاورملا

 . لعا هللاو رهاظلا زجعلا دنع الا كتحاح كل يضقا

 هتجاح قيرط ىف ناك اذا هلحرب هخيش شرف أطي ال نا هنأث نمو

 ©« هجراخ وا خيشلا تبب لخاد هتجحاحل يشمي مث هعفري وا هيوطي لب

 ©« سأب الق هيك رب خيشلا شرف ىلع يشميو هيلجر يوطي نأ دارا ناو

 صاخلا هئذاب الا تيب الو ةولش طق هخبشل لخدي نا يغني ال كلذكو

 نا الا مهعم ل خدف لوخدلاب ةعاجل نذا نإك « ماعلا هنذا هينكي الف



 وا نيلخادلل طايسلا دم يف هيلا جاتحي هنا ةنيرقلاب فرعيو ًابيقن نوككي
 هيلع ضارتءالا نم رذح.لو صاخ نذا الب لخدي كانبف. © ًالثم مهتمدخ

 ماعطلا ميدقتو ءارمألل هيف مسد ال يذلا ليلقلا ماعطلا ميدقتب هرما يف

 كلذ ناف 4 كلذ لثم نوةقحتسي ءالؤه لوقبو « ءارقفلل ذيزللا ريثكلا

 عيمج يف احيححصص ادهشم خيشلل ناو ءارقفلل ليلقلاو ءارمالل ذيذللا مدقف كلذ

 ظ ,هلاعفا

 هل يغيني ال بايشلا وا ماعطلا نم ءيشب دحال خيشلا مسر اذا كلذكو

 نا دب الف خيشلا معمم ككلذ كلس نمو . هسفن يف ولو هيلع ضارتعالا

 [ةاك نوكي نأ بسقنلا طرسشش نم نال لوط ىلع ولو بملآلاب خيشلا هدرطي

 ال كلذكو ٠ اقلطم هرأد 2 خيشلا هلعف أمد ًادحا ريع ايإ| خمشلا رسل

 امك أدبا دحاو ناكم يف هشيش عم تيبي نا ديرما يغبني

 كعم تربأ قعد هةشل لوقب ال نا هيدأ نم نأ ثحعرم ف هرب رق ره

 نه كلذ .وحنو دودعسلاو عوكرلاو مايقلاب دجوتب مقي م اممر خيشلا نال

 هل هتيحص ةكريب مرحيف ديرملا نيع يف رغصيف ةلمللا كلت ةرهاظلا لامعالا

 ةقارم نم بلاغلا ف ةسلق رومأ يه معا ليللا يف رباكألا دورو نأف

 نا الا مهللا .ةنس فلأ ديرملا ةدابع ىلع حجرت هنم ةرذ لك امم اهوحنو

 ناف ليللا يف هكيش لاوحا نع ثحبي نا ديرملل يغبني ال اولاق دقو
 قلخلا مم رابنلا يف خايشألا ناف [ضياو « ةروعلاك هنال روكشم ريغ كلذ

 , دحأ

 (+؛)



 مسس هلا سس

 ساج هأت اعاد دد رملا سولج عضوم نوككي نا يغسب و : اولاق

 تأ ذ ءاس كتفقو يا هددعو خيشلا هيألط ول ثسمحح باحح فلخ خيشلا

 . ىرخأو ايند هباب نع هل حارب الف هخيش دنع ابلك ديرملا ةحاح

 ىعداو هيلا قتشي ملو ةعءاس هخبش نع ديراا باغ ىتم : اولاق دقو

 قاتشي الو هخش ىر ال مايالا ثكمي نب فيكف < بذاك وبف هخشل ةبحملا

 امك هملا نحبف ةحوزلاك نوكم نا هيلا قايتشالا 2 خمشملا بتارم لقا ناف « هنلا

 نم لثم هللا نع هلغشي نم نياو « ةجوزلا ةعفنم نم خيشلا ةعفنم نبأو « اهملا نحي

 خبشلا نع هد سعب ببس نوكي نم نيقداصلا نيديرملا نم مث نكل « للاب هلغشي
 هال دعبلا هرشي ال اذه لثمف « ةبحللاو قوشلا ءاقب عم هل ةبيهلا
 . معا للاو خيشلاب هيف ةناهتسا ال

 رووظ ريغ نم هنارقا نم ًادحا هلع هخيش مدق اذا هنا هنأش نمو

 هسفن يف ولو لوقي الو « هخيشل ملستلا بدالا ندمف صخشلا كلذل ةيضف

 يذلا ديرملا سفنل ًاناحتما كلذ مشلا لعف امبرف « ميدقتلا ىقحتسي ال اذه

 تحن هنأكو مهرقحأ هسفت ىرب راص هناو « هئاوخال عضاوتلا ىعدا

 مدقي نأ ديرملا بدا نم نا ملهفف ©« صخشلا كلذ ماقأ ًانايب ال « مهللاعن

 بايلا اذه يف مدقت دقو . هيلع هخيش همدق صخش لك امتح هسفن ىلع

 هسفن ىلع مهرثؤربو ناوخالا قيرط كلسف هخش همدقي نا دارا نم نا

 ىلاعت هللا ءاش نا مهيلع همدق ىلاعت هللا ناف « مهاذا كلذ دعب لمحتيو

 | ةمامالاب اوحرف اف . اوربص امل انزهأب نوده تأ مهانلعجو :"ىلاعت لاق ”

 عمو همم بدألا ةرثك نم هخيش بلق كلمي داكي قداصلا ديرما : اولاق



 سس خو ب

 رفنتف سكعلاب بذاكلا ديرملاو ©« ةمدخلاو ةءورملا نم هذع وه امل ناوخالا

 ءيش يف خيشلا عزان ديرم لك نا ىلع اوءمجأو © نيعمجا سانلا بولق هنم

 فتراكو ©« ةءاطلاو عمسلاب [ةباس هيلع هذا يذلا ديعلا ضان وهف هعف

 انار لفغم وهو ائيش فرعي ال خيشلا اذه لوقي بذاكلا اذه لاح ى..

 ديرم وهال اذه لثمف « موقلا دنع لمعلل طخ قوقع وهو هنم فرعأ

 5 معا هللاو هيدي رم نم هدعد خيشلا الو خيشلا

 مهاحملو مهماركاو هيل نيصاخلا هححبش بادحصا ما رتحا 6 ددزي نا هنأش نمو

 ريغصلا خيشلا دلو مطل اذاو 2« هخش دالوا كلذكو « مومعلا يف هناوشا نم رثكا

 مهمطل :1 هومطلب الو هخحرس وأ هةيصو وأ هيب ىلا هوكشمف ليوسأ هدو

 نم سيلف © يطا ا هومطلا لاقو هدلو .كسم ول ىح خيشلا عم ابدأ

 هنال ًافيريش حخيشلا دلو ناك نا امس ال خيشلا نم ءزج هناف همطل بدألا

 هخيش دلو يف محتلا هل يغبني الف ةملاو « ٍرّتِللَع هللا لوسر نم ءزج

 الإو © ىر أ هم مكحيف هل هوكش مح هدلاو ناك نأ لد 6 اقلطم

 . لعا للاو مهذاتسأل ةياعر هولمتحا

 دالي ىلا هعم رفسلل هاعد اذا هخيش ةمدخل درحتب نا هنأت نمو

 وا ةرورضا الإ ارا وا آليل رفسلا يف هضراعي الو < اهريغ وا فيرلا

 الو © هدبج هخش ىلع نومهزعد نيدلا سانلا ةمعطا نع ففعتدو « هنذا

 دئاوف كلذ يف ناف « ةيعرشلا ةحاحلا ردقب الإ رفسلا ةدم يف لكأي

 وأ بكرملا يف ايس ال ميرلا جارخاو طئاغلاو لؤبلل هتجاح ةلق ابئم

 نيحالفلا ةنم لممت مدع اهتمو . قيرطلا وا“ ءاملا ليلق وه يذلا دلملا
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 مزتلم وا فشاك نم دكبلاب نيلزانلا ةماظلا رما يف ًادسم مهنع دست تناك

 اسفن هرششأ انيأر ام سلاجملا يف مضوقو <« نيحالفاا نم ءارقفلإ ثوللا

 . نالفلا خللا ةعامج نم

 ران نم ةرمج يف اوراص دق مولا سانلا نا نيديراا ىلع ىفخي الو

 مظعلا يىبسعلا شاب الإ ةوق الو لوح الف « مهتوم الإ ءىفطنت ال ملاظملا

 نا بيقنلل بدالا نمف فوغ خيشلا هيف ماني يذلا ناكملا نك نا مث

 هدر اذا ديراإا رذحبلو < قفرا اذهو ةبواثالا هحو ىلع انارهس تيدي
 هنحتما اعر هناف كلذ نم ردكتي نا ةفايضلا راد هعم هلو*د نع خيشلا
 هلم ىكش هخش نأ هخلب اذا ردكملا هل يغش ال كلادكحو «© كلذ

 اصخش خيشلا دصق ناك امبرف © سفنلا هرش نالف هل لاقو هناوخا ضعبل

 خ.شلا ىلع رثدفيف كلذ هل لوقي نا فاخ ءامخلا ليلق ءارقفلا نم رخآ

 يطو هآر نمم هريغ ىلا هرشلا فاضأف هخش لدهبيو نيحالفلا دالب ُْق

 تودشد هصاعل ددرملا هتراكح ْف همكف مالككلا كلذ لثم لمحو بناجلا

 كلذكو . مالكلاب دوصقملا وه هناف رذح ىلع ةمقرلا حلام نكملف هدو
 لجأل الإ يلوح تنا ام ةقباسلا ةيضقلا وحن يف ديرمل خيشلا لاق اذا
 ركشي نا هل يغني لب ردكتي نا هل يغبني ال ىل ةبحلا نود كنطب
 هنأل هناوشا نود سانلا ماعط نم لكألا نم هرذح يذلا كلذ ىلع هللا
 مهمف عفشد خيشلا ريصيل ابلقا ضا رماو للعلل هيلاغ نيحالفلا ماعطو ايس ال

 نه مل سي حالف ”لقو « مهذاتسا دنع وأ برعلا خيش وا فشاكللا دنع

 يف هاشم اذا هخبش نم ردكتي نا ديرملل يغبنيال كلذكو . كلذ لثم



 سما ا سل

 ئقرب نا كل-لاذب ديرب هخيرش نآل كلذل حرفي لب هريغ بكرو رفسلا

 لحتس مل نم ناف هاوه ةفلاخمل هعم ىلاعت قحلا لاعفا ءالحتسا ىلا هتمس
 : معا للاو دادولاب هنم رفظد ١ ذاتسالا عراقم

 ريغو هخبس ريغأ ةيحم هيلع لخدب ال نأ ىلع صرحي :نا هنأت نمو

 ناف < نينمؤملا حااصو ءايلوالاو ءايبنالا نم مهتبحم؟ ىلاعت للا رمأ نما
 هريغل ةدحم هيف رب ملف هبلق يف رظن اذا هخيش ىلا دي رملا نوكي ام بحا

 ىلا ىلاست ىلا رظن يف مسملا كلذلو © هاوسل ةاعارم الو هئارقا نم

 هاوس ىلا لمي الو هبر ريغ ىعارب هرب مق هيأ رظن اذا هدبع بلق
 يلع قداصلا ديرااف ©« هترمح لها صاوخ نم لعجو هايدحاو هافظصا
 لحخمو رويغ ىلاعت ىتحلا نال ةريشو سفد لك نه هبلق ةفاظن يف امئاد
 هيذؤوي نم رثأتي ال نا انركذ اك هل ىلاهت هللا ةبخن ماقه ىلا دبعلا غولب

 قحلا نود قلخلا ةاعارم ىلع لدي افصه ريثأت نآل سلاجملا ىف هصقنيو
 ضغبا كلذو ىلاعت قحلا رظن ىلع مهتاعارم مجرو ديبعلا رظن رثآف
 هاوس هسلق يف يعارب ال يذلا ناك اك هنآل لجو زع هبر دنع نوكي ام
 هسبلا قلخلا ضفبا هاوس يعارب نم نوكي كلذكف « هيلا ساذلا بحأ

 هنم مدقت نا الإ ءادتبا رما ىلع هذبش رواشب ال نا هنأش نمو
 ينئدتبت ال هل لاق نأك منملا هنم مدقت ناك اذا اماو ©« كلذ لبق تذالا
 ولو هثدتبي نا هل يغيذي الف « مالكلاب انأ كتأدتبا نا الا مالكي طق

 خيشلا يدي نيب نوكسلا ديرملا ىلع ذا « هباوج خشلا مزلي ال أدتبا

 رمألا كلذ نع باوجلا يف ناك اسءرو « لساغلا يدي نيب تملك امئاد



 سس م8 خا سم

 كعم ينذخ : هخيشل لاق نأك خيشلاب وا هب ررض خيشلا هب أدتبا يذلا

 وحنو يل ادي اماك كيدي نيب سلجا ىنعد وا ينالفلا ناكملا وا محلا ىلا

 ءادتبا نم ديرما مهنيكق مدع ىلع مبلك خابشألا جرد دقو « كلذ

 هيشم نوكي لب هريغو يشملا ىف هخيش ىلع مدقتي ال نا هنأش نمو

 نأك سأب الف ةجاحل هيلع مدقت ناف ©« نطابلاو رهاظلا يف هخششل امبت

 يلامألا ف قيرطلا ف هروح نع هل فشكم وأ ةضاخملا هل سحدبل مدق-و

 بفبررد مفثلاب هيلع هخيش راثيا ةلمج نم كلذ ناف كلذ ومنو ةماظملا

 نوكيو نذاب الإ ادبا همشهيش ريدتسي نا هل ىفشي الو اولاق « رشلا

 ناف رما ىلع يشمي هنأك ىتح ءاسدحلاو لجخلا ديرملا راعشتسا عم كلذ

 اذا نأسنالل ءاماعلا ضعب سصتتسا دقو « ةيعكلا نه ةهرح مظعأ هخيمدش

 رادجي اهنع ىراوتي ىتح ىربقبقلا يشميو هبجوب اهيلا تفتلي هنا اهقراف
- 

 ماقم ديره ففرعي ال : لوقي هللا همحر يفصرملا ىلع يدبس تعمسو

 هوعدي أم فرعي كانبف < لامكلا ماقم ىلع فرشا نا الإ ةقيقح هخش

 مزال نمو [ماقم خيشلل فرعي هاكي الف كلذ لبق اما « هيلا مخشلا

 . معا هللاو ابلاغ هرما ماد هتفلاختو هعم بدألا ءوس كلذ

 هحبش ةمالسل وه هتدابع نم لضفأ هحرش مون ىرب نا هنأش نهو

 هدهاشمل كلذ امناو هبر ةدامعب ًانواهت هموت سلف ضارمالاو للعلا نم

 يف درالف لاقيف « ًادرو ىمسي نيفراعلا مون تا انلوق مدقتو « اهقوذب

 . ميفاف قرتلا همزال نم دراولاو دراولا همزال نم درولاو مونلا درو



 دقف هذاتسا مون نه لضفا هتدابع نا نظ نم لك نا يشأ اي معاو
 يىرصملا نونلا وذ لسرا دقو . ىلع ءامسلا ىلا هل عفرب ال قاعلاو هقع

 لفارقلا ترا- دقو ةحارلاو ةعدلا ىتم ىلأ هل لوقي ديزب يأ ىلا ًاصخش

 لجرلا امناو ةلفاقلا عم رفاسي نم لجرلا سيل هل لوقي ديزي وبا لسرأف
 ل ةجرد هذه نونلا وذ لاقف <« ةلفاقلا ماما حبصيو حابصلا ىلا ماني نم
 . ةلأسملا هذه يف ديزب ىبأل ديرملك نونلا رذ ناكف انلاو>ا اهقلبت
 يمعفاشلا مامالا حدمي ناك دمحا مامالا ىكح ام ةياكملا هذه نم فرعيو
 ىل هاو ليا دمحا دنع مان يعفاشلا مامالا نا قفتاف « ًاريثك هلها نيب
 ىح ىف كنم هعمست انك اه نبا اولاقف ىلص الو ماق هورب ملف هنويقرب دمحا

 نم مح ةلام ةموضلا هذه ةيللا يف طباتسا هنا دمحا مامالا لاقف اذه
 امن ًادحاو [هكتح لدللا لوط أنا ىئالص نزث ال ةمآلا اهب مفتنث نآرقلا
 هنع هللا يضر يمعفاشلا مامالا قح يف هلايعو هدالوا رففتساف ©« هطينتسا
 . معا للاو ميخايشا عم نوديرملا هيلع جرد اذكف

 مم جورتلا ىلا الئام هكيبش ىأر ةأرمأ ادبا جورب اي نإ هنأ نهو

 رمت ا درو اه كلذل دبشي امو © تام وا هخ.شق ابقلط ةأرما الو

 اهحورتب نا هنع هلأ يضر ركب ىلا ىلع هتةنبأ ضرع هلع هللا يضر

 ربا لاقف كلذ ىف رككب ابأ رمع بتاع تلم هللا لوسر اهجوزت امل لاق

 كلذكو « اهركذي ثني شا لوسر قل ب يفا كلذ نه يعلم امنا رككي

 يسرافلا ناماس نم اويلط نيلوألا نيرجابملا نأ هب اندبشتسا امل دبشي امم

 ماسقملا ترافت "نإو ثوروملل ام بدالا ند ثراولل نأ أنمدق كفو



 سس جرا سس

 هشخسثو هل هللا ةبحم خيشلا لايع ىلا تاسحالا يف نا معف هنع ىلاعت هللا

 . حتفلا يف عرسأ كلذو

 أم مسج نا ىرب ديرم قح يف وه امنا هاتركذ ام عيمج نا ملعاو

 نا خيشلا يبن نم بابلا اذه يف هانمدق اه كلذ ىفاني الف هخبشل هديب

 ديرملا ىتح يف ككبلذ نال « ةيده هنم لكأي وا ديرملا ماعط نم لكأب
 . معأ هللاو مهفاف يسنجالا مح هكحو خمشلا عم قدصت م يذلا

 نع هرصب ضغفي لب خيشلا هجو يف هرصب مقي ال نا هنأث نمو
 «© باتك يف رطست ال نوكلاسلا اهقوذي رومال كلذو هنكما ام هتيؤر

 اذا ناكو © دحا هجو يف هرصب تمثي ال ناك هنا يلمع هقالشأ نمو
 امنا كلذ نا لمتحيو مهضعب لاق 6 ةعرسب هنع هبجو فرص لالهلا ىأر
 . مهفاف هب هبُش ةيؤرلا ثيدح يف يشالا يىلجتلا نوككل وه

 ةقبر علخ دقف هخيش هجو ىلا رظنلا نمدأ نم ؛ لوقي يلبشلا تاكو
 تلثس : لوقي ىليشلا نا بابلا اذه يف مدقتو © هقنع نم ءامحلا لامك
 طق اهيلا رظنلا قفخا مل لاقف ؟ رثكا اهنبيش ناك له دينجلا ةيحل نع
 ةيؤر ال مالكلا عامس دوصقملا نال يسأر قرطم انأو هكا تنك يال
 هأا#

 ف 4. __ صخيرلا

 ٍق ديرملا تبث نأ نكل : لوقب هللا همحر يفصرملا يلع يدبس ناك
 لب هب ةنابتسأ هييمتحسو ةبؤر ةرثك نم مذاب لو « خمشلا عمد بدالا ماقم

 تانآ لمح ءاماعلا زوج امك 4 سأي الف ظحللاو افشلا هبجو ةيّورب دصف
 ىف ابلماح نوكي نأ اهب دوصقملا نآرقلا نال © ذيواعتلا يف ثنآرقلا نم
 . معا هللاو هسمرت اهب ةناهتسالا ال اهتك رب



 هسا 4 سس

 انزلك خيشلل هركذي نا هلاوحا نم اثش مظعتس ال نا هنأث- نمو

 ةحيقتسملا يصاعملا نم كلذ وحنو ءايرلا ةممو قافنلاو بدمعلاو ربكلاو

 ثحبم يف هريرقت رم اك اهاودب اهقرعبل هل املك اهركددي لي 4 اعرش
 ًائيش هخبش نع ديرما متك امبرو . بابلا اذه يف رطاوخلا ىلع مالكلا

 هتلازا يف بعتي نا ىلا جاتحا وا ضراعلا محتساف ضارمالا هذه نم

 ردقي ال ةوالح هل قيرطلا لهانم نم ديرملا هلخدي ماقم لكو . بعتلا دشأ
 . خيشلا ذا هلع لقتني ال تام ىتح هيف ماقأل هبقرب هخيش الولف <« اهردق

 روس هنوكل ناك ولف © ديرمل اهيطو قيرطلا ديرملا برقتل عوصوم

 ءالحتسا ىأر املف < ابكلابمو اهرفحو املهانم اهنم فرعو هلبق قيرطلا

 للع هل نيبيو كماما بولطملا هل لوقي قيرطلا لاوحا نم ءيشل ديرملا

 هسفن بلطت كانهو 4 سفنلا ظوظح نم هناو هعم فقو يدلا ومالا كلذ

 ءارو فرا ىرت تماد اه ةدايزلا بلط ابنأش نم. نال هنع لاقتنالا

 ظ .  ًاماقم ابماقم

 سلاج وهو. دينجلا ىلع اموي تلخد : لوقي هللا همحرر ”ىلبتشلا تاكو

 نم توحص املف < يلاوحا ةوالح نم تاركس اناو ى_جاوتأ هلابع عم

 كلاحم ايئاغ نوكت نا امإ : نيرمأ نم كلاح ولخي ال ىل لاق كلذ

 اذذلتم اهيف هللا نع ابئاغ تنك ناف « ًارضاح وا « ةرشحلا نع هتذلو

 تنك نأو « هللا نع بوجعم كنآل برطلا كب قياي .الق ىنافلا كلاحي

 رظناف © باتف ذاتسأ اب ةبوتلا يليشلا لاقف © بدأ ءوس كلذف ًارضاح

 .٠ معا هللاو هلم هتبوتو نيلاحلا يف هلاح ضقن هل دينجلا نيب فك

 جرخم ال نا بيدأتلا هجو ىلع هخش دنع ًارواجم ناك اذا هنأش نمو

 ايس ال ةيوازلا هيقف نم وأ بيقنلا نم وأ خيشلا نم نذاب الإ ةيوازلا نم



 سب " ها

 نع ةحاحملاو مالكلا ةرثكو ءايحلا هلق هثروب دق هنأف ىوسلل جورخلا

 . قوسلا لها نم هعبط :ةريسل هسفن

 أي ناك ىربكلا ةلحملا يف يرمغلا دم يديس ءارقف نا انئغاب دقو

 هيلع مسي نا دصقب هئاقلل بهذي نأ ًارجتي الف همح وا هوبا دحاولا
 عم بدالا ىلع مدقم يخيش عم بدالا نا لوقيو بيقنلا رواشي ىتح
 هنال قيرطلا يف حلفي ال ناوبأ هل ناك نم اولاق انه نمو « ينبطلا يبأ
 لمشب امم ذخؤي اك < اذه هديرب امو اذه هديرب أم نيب ابذيذم ريصي

 « اتدسفل هللا الإ ةطآ اهيف ناك ول : ىلاعت هلوقب ةراشالا هوجو نه عون
 ىنيطلا هوبأو © ةرخآلا ىلا الإ افاد دلولا وعدي ال ةيبرتلا ابا ثأ مث

 فل

 أرقا : هل لوقيف ةيوندلا روهألا ىلا الإ هدلو وعدي ال هفا بلاغلا ع
 ةقزر ىلشأتو سانلاب بطخت وا اندلب يف ًاريثابم كلملمن لاعتو لجعلاب
 ملعلاو نآرقلا هتءارق هنمو < هنم هرظن ةياغ اذه « كلذ وحنو عماجلا
 هوعدد ينيطلا هنأ ناك ناف « خمشلاا هب هرمأب امن ائيبش قوذي الو الم

 - , امزج هقح هيلع دك أتيف نيتبطا نم هوبأ وبف ريخ ىلا

 كلل له : هسحص كدر نأ ىلوقد ىحراخلا دوعسلا وأ يديس ثاكو

 لوقيف « ًالثم داليلا يف لوقيق ؟ وه نبأ لوقيف « معن هل لوقيف ؟ يأ

 اذا همأ ةقفاوم يف دلولل صخري يوانشلا دمم خيشلا انخيش ناكو
 اهلبج.و اهربص ةلقل تاقوالا ضعي يف ميشلا هيلا هاعد ام فالخ ىلا هتعد
 ىلاعت هللا را نم ابنبال نسحأ اهدنع سيلو اهدلو عم خبشلا هلعفي امي
 فالح كلذ ىلع راصتقالاو © اهقزر عاستا عم ةيفاع يف اش هرمع ليطي



 لثم يف ةدلاولا ةاعارم مدع ىلع قيرطلا لهأو نيقيب خيشلا بلطي ام
 انيكترال ناتدسفم اندنع ضراعت اذاو <« داهتحالاو دجلا ىلع امان كلذ

 6 هطرشد يورخألا أممدق 6 يورخأو يومدد نارمأ وأ م امهنم فخألا

 قيرطلا يف ديرملا نوريسي مهنوك نع اوزجع خريشألا نا كلذ حاضياو
 مسسطق باودعو ىلع اوءمحأو م دحاأو تقفو ف رشكأف نيددس ةياعأ عمه

 ىرجح ولو ىلاعت هللا نود لاسملاو لاملاو لهألا ىلا تافتلالاو قئالعلا
 هلاح لمكو لاجرلا قاذ ام قاذ اذا مث ©« هدحو للاب لاغتشالا هيلع
 كتافتلا هل نولوقد كانوف 6 هير نع نينودكلا ف يس هلع هل راصو

 لايكلا وه ءابلوألا لك هيلع جرد م ةعورشملا اامآ يف اهفيرصتو ايندلل
 كلاس مأد ام ةفالع لك نم ددرألا عشم خيشملا ىلع بحاولا هنأ ملعف

 قحلل ةسعودع رو 203 دعب الإ ايندلا ند م ىس لدإ 4.أ معماد اي هناو

 71 ريسلا نع ردع امبرأ مبقوقح مماطعاو سانلا ةطلاخمع دهورهأ ول مهنأف

 هب لشتشي اه لك : لوقي هللا همحر يمج.لا فسوي يديس ناكو

 لاغتشا وا ةفرح لسع وا ةراحت نم ظوظحلا نم ىلاعت هللا نوديرملا

 ةدحان ىلا هرجت ةقيثو ًالايح هقنع يف طبر نم مكح هيف صالخالا ملعب

 . تودكنعلا لمح هماما ىلا هرحن هخيشو هافق

 © رئاطلا سسد ا راس هدحو للاب ديرملا لغتشا اذا : لوقي ناكو

 اءلاط هنمرع بفعضص عم نمهزلا تففح زب 3 بفمهدز هرثغبو هللأب لفتخا أذاو

 . ملعا لاو ةديعبلا دالبلا ىلا هلوصو

 ةرظنلا ىلع هشقانو هناوخا نيب هخيش هصقن. اذا حرفي نأ هنأ5 نمو

 هب هئانتعا ةدش ىلع ليلد كلذ ناف « ريمطقلاو ريقئلاو ©« ةرطخلاو



 د لا

 هيف رب ل نم لمهأ اك هلمهأ ناكل كلذ الولو « قرتلاو ريخلا هل هئاحرو
 لوقيو خيشلا ىلع هريعتو هسفن ىوه ةقفاوم نم ديرما رذحيلف « ًاريخ
 ترا لع |وعمجأ دقو . رظند الو ل خيشلا ةهارك ىلع ليلد كلذ نأ

 لو سلجب يف وغلي وا ةلفغ وا بدا ءوس ىلع هديرم ىأر اذا خشلا

 كلذو م هدر دع ص نع هدرط 2 نيىعس و هب ركم لقؤ © ره و هروح

 تمكحتسا ىتح ةشقانملا مدعو وبللاو ةلفغلا يف ىدامت اذا ديرملا نآل

 فرا لوقدو هدفت هي رفعت لب خيشلا مالكا ي ىغصن ريصن ال هف ةلفغلا

 ةيوازإ نم ةعايج عمم كلذ ل عسفو 3 قاطب الل رمأب ينرمأي أذده

 نم ًافوخ داقنا الو ةبعاد الب يننوسل اجي أوراصو قعاط نع اوحرخ و

 . ةيفاعلا هللا لأست

 نم هسلا بحأ ةيبرتلاو بدالل هخيش ةمزالم ىري هنا هنأث نمو

 فأي هداقتعا اطغ لاتحال هسفن ىلع هتضيرف دقتعا يذلا جحلاو رفسلا
 ةامجو نيحالفلا بلاغ ىلع اك ابنع لاؤسلاو جحلا تابجاوب الهاج نوككي
 ناو < هعئم خيشلا نم لاحمف بوجولا بابسا ترفوت اذا امأ « ماوعلا
 هتفلاذ# بحت هلل صاع وه امناو خيش وه سلف كلذ نم هعنم هنأ انضرف

 هرمأب القا اهضعب ىلع هلامعا ميجرت يف ديرما ىلع نيمأ يقيقحلا خمشلا نأل

 وأ صالخالا ف ةحداق دلع لضفألا 2 ىرب نا الإ آالثم لوضفم ميدقتب

 اريثك انيأر دقو « كلذ وو هنارقأ ىلع كللذب سك وا بحع لوصح

 ىنمتي راصو مدنلا ةياغ قيرطلا يف هل لصح هخيش نذأ ريب جح نم

 ىلا برقتلا املك تادابعلا عوضومو ©« مجرل عوجرلا ىلع ردف ول هنا

 مثالا ىلا اهيف وهف مدنلاو طخسلا عم اماو ©« بلقلا حارشنا عم اهب هللا



 جلا يف ال جملا رفس يف وه امنا خيشلا ةرواشم نا ىفخي ال مث برقأ

 فتروككي داكي ال كلذ ناف < ةكم يف هخيش مم ديرملا ناك نا ايس ال
 ىلا هيف جات الف 2 هتدم رصقو هتنوم ةفاغ طخس الو ةقشم هبف

 موصو ةعاملاو ةعمحال دحلما روضح يف هترواشم ىلا جاتحم ال ا" هخبش

 هنا ليق لمح يف مقأ ديرملا تا عقو ول نككل « كلذ وحنو ناضمر
 هريخبل كلذ يف خيشلا ةرواشم نم دب الف « لثم لفنلا جح نم حجرا

 . همدقي ىتح حجرا اهنأب

 رفسلا حلصي امنا : لوقي هللا همحر يمجعلا فسوي يديس ناكو

 ةعاس ةعاس هخلش ةمدخ يف هتماقاف ديرملا امأو « اولمك اذا لاجرلل

 انيأر امو 4 هطورشو جالا بادآب لبجلا ىلع ةجح نيسمخ نم هل لضفا
 اهوو لابجلا يف هتحايسو ةكم ىلا هرفس ثيح نم هيلع حتف ًاديرم طق

 لاح ناسلو هبدا ءوسل كانه بحح مهضعب لب أدبا هخيش نذا ريغب

 همرح- لرخد ىف ىلاعت هلل مه بدالا كمعا ىتح ربص' هل لوقي هخبش

 عنم خيش ىلع ضارتعالا ىفغيتي الف 4« بدالا هجو ىلع رفاس مث هتيدو

 مول ناف كلذ يف ةلعلا نع هلاؤسو خشلاب عاّتجالا دعي الا جحلا هديرم

 . معا هللاو قح ريغب مهيلع ضرتعا نم ىلع مس ءايلرالا

 سلبو فاحلا زيخلاب عنقي نا هخيش ةيواز يف ماقا اذا هنأث نمو

 نا ىلع خايشألا عمجا دقو ؛ نكما امم اءندلاب لاغتشالا باب دسب شخلا

 ىرخا ةلعل ساجو ةيبرتال هجسف دنع ةماقالا يف ةينلا صلخي مل ديرع لك

 ىلع دازب الو ءاملو الإ ريكا نم هخلش ناك ولو أديا قيرطلا يف حافي ال

 هرهاظتو خيشلابو ىتيرطلاب هئازبتسال ًاتقهو ارايدا الا تاقوالا رم

 ىلع مبأك نوقداصلا نود يرملا ىذه دقو . اروزو ذك قيرطلا ةمدعب



 نبدلا باهش خيشلا يديس نأ ىتح « قيرطلاو خيشلا ةبحم يف ضالخالا
 (ٍي ديس كم ماقا هللا هءمحر يحراجلا دوعسلا وبأ خشلا مسش يهود رملا

 ثاكو ءام هدنع ب رمشن الو اماعط هل ىلد م ةنس ةرسع ميس نيله خمسا

 كخيش ماعط نم لك هل ليقف © رخآ ارما يخيش دنع ةماقالا يف ك رشنأ
 . ىوتنأ ةحردلا كلت ىلا غلبا ُ لاقف ريغ ال هب كربتلا دصقب

 ىلع قيرطلا تلاط اه : لوقت هللا ههحر يفصرملا يلع يىدبس ثععنو

 مهنا ولو هئبحص يف موصالخا مدعب الا خيشلا دنع نيميقملا نيديرملا
 هةرضح ىلا اولصوو خيشلل دايقنالا لاك مل لصحلا للعلا اوكرتو اوصلخلا
 مدع أل نككلو شيم هلا لوسر مم ةباحصلل عقي ناك 5 ةريسي ةده يف

 ًاثمثف اثيش جيردنتلا ىلع موك واس ف مهرها ناك لماكلا صالخالا نوددرملا

 مهانك ردا نيدلا خياشملا بلاغ لب نيئس دعب الا خ.شلا مهدايقنا لكي الو

 ام حوتفم حتفلا باب ندككلو مهيدي ره نم دحلأ ىلع حتفي لو مهصصغب أوتام
 . ىلاعت ءاف

 ماقأ ديره لك : لوقي هللا همحر يحراجلا دوعسلا وبأ يديس ناكو

 سيشل دنع ثكم ولو ءيذ هةنم ء يح ال نئاخ ووش ةقرالا كرت احس

 ظ . مالسلا هيلع حوت رمع

 هدق فرصتد الو هدنع هظفح نأ كيديع تحرش لق لاثو هلام عمد هاتأو

 جورخلا يف ديرملا روهت امبرف بذكلا نامزلا اذه يديرم ىلع بلاغلا نال



 ل 8 دس

 رثؤ راصو هلام ىلا جاتحا هيمعا ا ت أ مث 4« ىدص ريقن ةره لوا هلام نع

 , ةعامجج ةدع عم كلذ ىف عفو 3 لاقلاو لاحلاب هد خيشلا بالاطد

 باط اوعداو ةعامج ةرم يدنع سلج : لوقي ىرخا ةره هتءمسو
 ةيوازلا يف مبفئاظو مهنع تجرخأف مهسفنا يف ينوم حو قيرطلا
 دنع يف نوءفارب اوراصو ينوقرافو دبعلا اوضقنف مهنا وخال اهتيطعأو
 روضح وأ عبس ةءارق لجال هخرش دنع سلج نم لك نا تداعو . ماكحلا
 دقف خيشلا ةعامج نم هنوككا هل سانا ماركال وا برش وأ لكأ وأ
 يتلأ فرحلاو ايندلاب لاغتشالا مكح كلذ نال . قيرطلل هحالص نم عدوت
 , اهدعب خيشلا هبيحص يف لحدو ابكرت تاك

 نأ ددرملل يغمملا ال : لوقي ىلاعت هةمحر يفصرملا ىلع يدمعس ثتعهمسو

 سلف ابك رتب هل ض”رع ىتمو «هخيش نذاب الا ةفيظو الو ةفرحب لغتشي
 لعممد راصو أنطق هل ىرتشا هنإ يرمغلا دمحم  يديسل عقو دقو . اهلعف هل

 دهازلا  دمحأ يدع 52ظآ0ك ج3 هترراجت مايا أهم توقثدو اهطخعو يقارع هيه

 نيح ناوخالا نع فلك مفر تدصق امنا : يديس اي لاقف « كلذ نع هابنف
 اراشخا ايندلا نوكرت, انا ءارقفلا دمم اي لاقف “< شيع قيض يف مبتيأر
 ثممتها ام يلابع اوناك مبلك رصم لها نا ولو مهيلع تثضرع“ نأ دعب

 ] . ىبتنا مهلجال

 فا يدع راص ول : لوقت يرمغلا نسحلا أنا يدرس تعم مس كلذكو

 افشك مهمايضي ال ىلاعت هللا نا معأ ينال امه ىهل تملدح ام نيرواجلا م
 . مهقازرا مهل قوديو الا يدنع مهدي امو ؛« ًانيمتو انظ ال انمقيو

)6( 



 فيك ١ همل لرقدو هرما ةدادد ف ديرالا ىلا ناطيشلا ينأي ام ًاريثكو

 «نبأ نم لكأتف ةيوازلا هذه ف تسلجو ايندلا نم كديب ناك اه تكرت

 سانلا لاؤسو ةذاحشااب كسفن .تدوعت امو « نبأ نم سبلتو « نبأ نم برعشتو

 فيككف هنع ريأدم اناو ينقزرب ناك اذا ىلامت هنال هللا ةنعل ىشخلا هل لقف

 . معا هللاو سيلبا هقرافي كانهو ؟ هتمدخ ىلع لبقم انأو ينعيضي

/ 

 ًاربحو ًاريسس هللا ركذ نم راثكالل هخريش رما لثمتي نا هنأث نمو

 - دقف « ةروكذملا ننسلاو ضئارفلا ىلع ديزب الو كلذ الإ لغش هل نوكي الو
 رك لا ماود نم ءالج عرسا ديرملل قيرط مت ام هنا ىلع خاشالا عمجأ

 نكل كلذك ءالجلا ىف ايعاس ناك ناو وهف يدصملا ساحنال ىص4لاك وبف

 نمو .ركذلا ةباث وه يذلا اصحلاب هئالج فالخم نامز لوط ىلا جاتحي

 نم هعلضت دعب الا ديرم ىلع دبعلا لخأي نا مخشلل يغلب ال |ولاق انه

 يهو حلاصلا فلسلا هيلع جرد اك ةرظانملل دعي ريصي ثيحب ةعيرشلا مولع
 ةزيزع قيرطل نا كلذ حاضياو موعيت نمو مهنع هللا يخر ةيلذاشلا قيرط

 نمو « اهضعب هتطعا هلك اهاطعا نمف اهدحو اهب لغتشا نم الإ ىلقت ال

 رك ىلا ىلع لابقالا هل حصي الف الثم هسرد ةعلاطم ىلا تافتلا هءارو ناك

 سلتحخماك ناك ركذلاب لفتشا ناو < هسفن عم ةبراحم يف ريصي لب هتملكب

 لغتشتو ملهءلاب لاغنشاالا كرتت فيك هل نولوقيو . هيلع ضارتعا امم ال
 نمو . اهيف حلفي الف قيرطلا بلط يف ددرتلا هل لصحيف ةمهو رودهأب

 امب ذخالا وهو نيثدحلا بهذم نيديرملا نم ءىدتسال موقلا راتخأ أنه

 نا الا اهنم طاختسالاب ءاماعلا هدلو ام نود الوا ةعيرشلا هب تحرص
 يوقو قيرطلا يف خسر اذا مث . ديرملا ىلع فيفختلا دصقي هيلع عمجا

 م
 رهو كانه نه يمر رمأ نه ةعد رسثلا هن تح رص م ميم لمع و هاا :



 د 4#

 باتكلا نم هوطيذتسا عضاوم يا نع ثحبلاو نودبتجلا هدلو اب لمعلا

 ءاماعلا لاوقا ددةسم ىلع ىلاعت هللا هعاطأف هتريرس تفص امبرو . ةنسلاو

 دمحم يديبسو يفصراا ىلع يديسل عقو اك < باتك يف رظن ريغ نس

 «ةيعرشلا ماكحالاب فيرعتلا لع اذه ىمسيو . كلذ يل (.هرايخأب يوانشلا

 فراعلا سبتقي يلا ةداملا يه ابهنال ةعيرعشلا نطاب نس الإ نوككي الف

 رضحي ريصي نا ركذلا يف ةرث لوصح لقا نا ىلع اوعمجأو . اهنم

 ىلا مرحي نيح نم ناوكالا نم ءيش هلاب يف رطخي ال هتالص يف هبلقب

 ىلاعت هللا ريسصخغ اهلفن وا ةالصلا ضرف يف هلابب رطخ ىتمو <« ملسي نيح

 ركذ هل لصحي مل نآلا ىلا هنال ركذلا نم راثكالا مدنع هيلع بجاولاف
 . لايكلا دراو

 ثح امنا : لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس تعءعمسو
 ةالصلا قأي هيرلا ريصبل بلقلا ءالج نم هيف امل ركذلا ىلع ءايلوالا
 باحجح هل ناك ىتمو « ريغ ال اعرق هب رومأملا هجولا ىلع ابلك تادابعلاو

 هجو ىلع تادايعلاب نابثالا همزال نمف تاوبشلا نم ةوبش ىلا ليه وا

 ةباحصلا نم حااصلا فلسلا رع ربتشي مل امئاو اولاق . هب رما امع صقنلا
 مهةمالسل نالا موقلا قيرط ىلع ً؟اراهنو آليل ركذلا نم راثكالا نيعباتلاو

 الو ءاير مدنع سل ةيدمم ميقالخاو ةميلس مهيولق تناكف « للعلا نم

 لبب « نآلا نيديرملا قرطي ام كلذ ريغ الو قافن الو بجع الو ربك
 ءيش هناكم علطي ةيدرلا قالخالا نم م ودصح ءيش لك نوكي امير

 ديرملا اورماو سفنلا ةدهاجم بوجو ىلع ءاماعلا مجأ انه نمو 2< رخآ

 . معا هللأو هسرب ًاخش .هدالب يف هل دحي م اذا رقسلاب

 تاحابم نم حام هشيش هرما اذا هش فلاخي ال نا هنأت نمو



 ديرملل قرتلا هدارم انا خيشلا نال ؛ ةحابالا ةلدأب هيلع جتحي الو ةعيرمشلا
 تاقوأ نردكت نأ خيشلا دأرمهو . حام وه كد نه هدق يقرت اي حامملاو

 لسع يف الإ دجوي الف يبن بانتجا وأ رما لاثتماب ةرومعم اهلك ديرملا
 ةقشم نم ءافعضلا هيف سفدتل ا حاملا عراشلا لمج امو « هيلع رجؤب

 الولو .ةدعرملا رومالا ىف ريجحتلا ةرثك نم مولع للملا ةيلغا فيلاكتلا
 اونك لب حابمللا مهل عرش امل مهنم للملا عوقو للاعت للا ملع يف قبس هنا
 . نوزكفد الأ راهنلاو لئللا نودعسي ةكئالملاك

 ُْق ىغلو مانو صخر كد ريم لك نأ ىلع | أك موقلا عامجا مقل دقو

 ليج اياك قدرطلا دإ © ري هيف ى رب اِل ماعطلا نم لددللا لكأو مالكلا

 ترك ىدد ةسار الو اسفن تيماد أم سفنلا ممم أهسف أد اي دابح-و

 نود ةعيرشلا مث'زعب دخلا ”دجلا قداصلا ديرملا نأش نم نا ملعاف « دسلا

 مكح هريغ الو حاملا هلعفا يف هخيشي هبشتي نا ديرما يخيب الو اولاق
 ديرما فالخم شم هللا لوسرل ثرآلا

 ىلاعت هللا ركذي ثَي لوسر ناك : اهنع للا يضر ةشئاع تلق دقو
 زئاجعملاو لافطالا مم هحزه لاح يف ىتح ينعي هثامحا لك ىلع

 . مهديغو
 ناك 0 لوسر نأ صئانخلا 5 ىلاعت هللا هةييوحسر يطوريسلا لالحلا لقنو

 ىلاعذد هللأ نع لغتشي الف قلادعلل هياطخ لاوس ىلاعت هللأ مه روضحلاب انكم

 هب

 0 # يدع

 يل : لوقي ناك هنا يرتستاا هللا دبع نب لهس نع يريشقلا مامالا لقنو



 هد »هام

 . ىبتنا مبملكا يلا نونظي سانلاو هللا ملكأ ةنس نيثالث نم

 لَم هنا ثيح نم بجاولا رجأ ملم هللا لوسرل نا ءاماعلا ركذو
 نيديرملل نيبي يشلل مكحلا كلاذكف «© ماكحالا مهل نيبم هتمأل عزتنم
 ايفرع هب اوتأ اذا حاملا لمف ىلع باثيو ميهايد روما نه هولهج ام

 هب ريصيو ملع ريغب لادج كلذ ناف تنأ هلعفتو ينالفلا حملا نع يناونت
 ٠ معا هللأو ديعلل ًاضقان

 هرمهأ أداف © ةهسقل ةبوهأ عدم ىلع هحخمش رهأ مدقي نأ هنأ نهو

 ىلع هدقم كلذ ىأر نيجعلاو خبطملا يف ءارقفلا ةمدخو حارتسلا فريظنتب
 نا م . قرتلا قيرطب هنم فرعا خيشلا نال هلعف هدنع حجرتي ام لك

 ذإ ٍقرثلا اومرحو « مهخيشل مهتبحص ةكرب اومرحتف ماوقأ رمألا اذه يف
 أهسف اهلو الإ ةعاط لعف امث * اهببحاص ىلع سدئأتلا اهنأش نم سفنلا

 ىقرا هأطخ ناف كخش ةراشاب لمعا اولاق دقو © صالخالا مق ةسيسد

 « حلفا دقف هسفن فلاش نم : لوقي يفصرملا يلع يديس تعمسو

 هل نمو . هخبش مم هل اخش ابلمج هنأكف هخيش فلاخو اهقفاو نمو

 اولعجل بجاو دصقلا ديحوت نا ىلع اوعمجأ موقلا نال « حافي ال ناخيش
 ال دمناوب اقلمتم ًادحاو هدصقم نكي مل نم اولقو <« ًادحاو امه مه
 ةدحاو ةكرحم ديرملا جرم ىتتم اولاقو . ةحئار ىلاعت ىقحلا ديحوت نم مشي

 ةجاحلا نوكت هنا الا دصقلا ىف كرششأ دقف ةالصلاو ًالثم ةجاح نيئيشل



 لس اة ها سس

 وهو « هعاونا فالتخا ىلع مظع مظ كرشلا نال كلذو < اعرش ةبولطم
 اهنف راح نمو < قيرطلا يف راحي ةهاظلا لخد نمو « ةماظلا نم قتشم
 قرتلا دةف نمو « يقرتلا دقف حيجرتلا دقف نمو « هدنع حبجرت الف
 . حلفي ال

 الو ةعنص نم ام : لؤوقي هنع هللا يضر يلوبتملا مهاربا يديس ناكو

 هير ةرضح .ىلا اهمئم ديرملا لصوب نا لماكلا فراعلا نكميو الا ةفرح

 ىلع مو مالسالا نيد يف مهنع هللا يضر ةباحصلا لشد دقو « لجو زع

 مهرمأي مو ميعيانصو مهقرح ىلع كلَ هللا لوسر مثرقأف عيالصو فرح
 بتارم اوغلب نا ىلا مهيد رومأ مهماعيو م راصو ايهنع جورخلاب

 ديرملا ماد اف ةلمابو . ةلهو لوا نم لامكلا ةجردل لصو مهضعبو لاىكلا
 ةوادعلا ماقم يف وبف هخيش هب هرمأب ام فالش ةيؤرو ريبدتو رايتخا هل
 . ةعزانملاو هل ةيراحلاو هخيشل

 : حشوم هللا همحر اقو دمحم يدبس مالك فو

 قيرطلا ىلع الس ترصو <يحالس يقتاع نع تبقلا

 قيمعلا اهجف نم تروحن يحارطابو يسفن تحرط

 . كاده لوتي للاو ابراض ال كخبشل الس يخأ اب نكف

 ليلدلا ةفرعم ىلع فقوتيالو هخيش رمأ لاثتمال ردابي نا هنأث نمو
 امنا لالدتسالا لع ناف © قيرطلا عطاوق ربكا نم كلذ ناف هب هرمأ ىلع

 الا ديرملا نم خيشلا دصق سيلو « نيدلقملا ال نيدهتجماو خايشألل نوكي
 تانآلا يناعم نم هبلق يف ىلاعت قحلا هفذقي امو هديجأوم نم ملكتي ريصي هنا
 1 خسانلاك اهلقئيو سانلا تارابع ظفحم ريصي هنا الا “ رامخالاو



 ةتبلاطمو هيلع يرحتلا يف ديرملا حماس ىتم خيشلا نا ىلع اودمجأو
 ىرس اميرو « هلاح دسفأ -دقف هنع هاهمت وأ هب هرما ءيش لك ىلع ليلدلاب
 لع بحلق .٠ لادجلا ب اولخديو 2« مهلاح فلتيف هتعامج ةبقب ىلا كاذ
 ترفوت اذا « فنملاب ال ةرابع نسحي هسلج نع اذه لثم درطي نأ خيشلا

 لوقي نأك.كلذو . . موقلا دنع ةفورعملا هقالخا نم ساستلالا نئارق هدنع
 ملع يدذع يقب امر هللا دنح للا لها. نم ترص دق كنا يدلو اب هل

 اذا مث . كبفن " شفت ينفلاخت الو الع كديزت دحا ىلا رظناف كيفكي

 ةدادجلاب هيلع ىلاعت هللا نمر ريخ هيفا ناك ناف هت.ححص نع خشلا هجرخا

  دتف ريخ هيف نكي ل ناو بدالا همم مزايو (« هخلس ىلا عج رب فودسف

 نم ترفاس : لاق هنع هللا يضر ايركز مالسالا خيش يخبش ينربخاو

 يرمغلا دمحم يديس نع قيرطلا تذشخأف ىربكلا ةلحلا ىلا رهزالا عماج

 ةيفوصلا دعأ وق باتك تأرقو امو نيعبرأ هدنع ثتنقأو « هنع للا يضر

 اي < ىل لاس ها ةفلا قيرط ىلع هءم ثحبا تنكو سير ارك ةعبرا وحن
 محل ملس نم الإ ميقيرط يف حتفي ال هناف :ملستلا موقلا مالك ذخ ايركز

 « ادب ءيش يف هعم ثحبلا ىلا كلذ دعب دعا مو ةعاطو ًاممس تلقف

 ردابو الا هتاحامص تكررت نيد نم ءيش ىلع لاكشي مل ملسأ ام ةكرببو

 ردكتب هعم تثمم ذإ! تنكو ..:هسفن تاذ نم ينع لاكشالا ةلازال وه
 ال اوئاكو اسي تاك خيشلا نآل مرغاصأ كلذب حرفيو ةعاجلا رباكا ينم
 تاملاطمو بدا اهلك موقلا .قيرط نا ذُئنمح تساعو « هلاؤس رع نوؤرحتب
 . ملعا هللاو 2« ىبتنا لوقنلا لها فالخم قئاقحلاب

 نيب ساحي الف ةالصلا ةرضح اهنأك هخيش ةريضضح مظعي نا هنأش نمو



 ب ةياس بل

 سيل ايندلا نم ًادرجتم نوكي نا الا دحاو صيمقب طق هخيش يدي
 سلي نا ديرما يغيتيو اولاق . ًالثم رح ةدش يف نوكي وا هريغ هدنع
 دارا اهلك بنذ لك نم ىلاعت هللا ىلا بوتيؤ هبادث نسحا هخيش ةسلاجم
 اءاو خيشلا ةريضح لوخد هل حلصد ال بونذلاب خطاتملا ناف < هسلاجحم نا

 اذاو اوللق . بنذ لك نم انطابو ًارهاظ ربطت اذا اهوخد هل حصي
 لخدب الو هدخو هيلا بهذيلا هترايزن جرخو ًاديعب خيشلا ناكم ناك
 ماوعلا عالطا حلصي ال هب هصخمي بدا خيشلا مم ناك اعر هنال دحأي هعم

 هعم ك رشي نا هخيش ةرايزا جرخ اذا هل يغبني ال كلذكو
 ةشاشملا فص'ب خيشلا هيقل ىرخا ةجاح هعم كرشا ناف ىرخا 0

 ديرملا ىقلي ال خيشلا ناف اذكهو . ةشاشبلا ثلثب هيقل جئاوح ثالث وا
 + 4 هءأح أم ردقب الإ

 دعت ال لاقف صخش يعمو صاوخلا ىلع يديس ىلع ةرم تلخد دقو |
 دقو < راح وبف هتوبس هتيلغ نم ينذأ ُْق 8 لاق مت +6 دأب كيم ينأت

 .هتلك أف يسفن ينتدلغ مث تاوبهشلا نم ءيش لك أ 97 ىلع تمزع تنك
 هترز اهاف « خيشلا ةراح يف ناكو نيدلا لضفأ يخأ ةرايزل ةره تجرخو
 ىلا ةشاش.لا فصنب ينيقأ هيلع تلبقا اماف , كلذك ىلع يديس روزأ تلق
 يولطم لدعلا مكح يل لاقو هدحو هترايزا جرخا ال ام يناقلي ناك
 ملعا شاو ًادحا هعم تكرشأ ام مويلا كلذ نمو < دوصقملا تمهفف

 الو ايح.ال هشخيش هاجت هلجر دم يف أدبا لهاستي ال نا هنأث نمو
 امو ل ًاروضحو ةسع اخرس عم بدالل ةاعارم أراهت الو المل آلِ تيم

 ةيقارملا ماقم ىلا هم ىفرتو الإ هش عم بدالا أذذَه ف دنره مس يل



 ديرملا هيف نمدي نامدا ليو «© قرتلل ملس وه امنا خيشلا ذا ىلاعت هلل

 بهذت ىتح ىلاعت قحلا نود انف نءدا لامت : ديرمال نولوقي خايشالا نأك

 لج قحلا ةلمامل تحلص دقف تانوعرلا تبهد اداف “ اهلك كسفن تانوعر

 ردقي ال هخيش عم بدالا يف ماقملا مكحي مل نم لك نا ملعاف .العو
 ديرملا ديفتسيف © ةحئار هل مشي الو « العو لج قحلا عم بدالا ىلع

 نع هاضر كلذب ضار وهو ابنم هعنعو هيلطي هنأك هخش نامرح نم

 ريغ نم هافج قلع هريصي دعسيو هبلط اه هل مسقي مل ذا كلذك شا

 لعفد ضرب مل نمف اذكهو . يدقلا فدراصت ىلع هربص رهاظ بيس

 « هللا مم ريصي ال همم ربصي مل نمو « هللا لاعفأي ىضري ال هخش
 هسف نوئمدي قللا نا بح هلل ىلو لكف «رردمالا رئاس يف اذكهو

 . مهفاف هسفنب بدالا ءوس نع ىلاعت قحلا بناج يدفيو

 ابح مهعم بدالاب ديرما نورمأي اما مهنا خايشالاب نظت نا كابإو

 مهورمأ امئاو 6 خابشالاب ْنَظ مم_ورس كلذ ناف ل ةساير ماقملا ف هةبع مهزيمتل

 نب مهاربا نا انغلب دقو « ىلاعت هللا عم بدالا ىلا اوقرتمل مهعم بدالاب
 ةسإ 4 يغبذي أذكم اأ__.م قرش ُُق يدونف لمللا 2 هره هلحعر كم مدا

 8 ىبتنأ تام ىو ةولألا 2 هلجر ميهاربأ 5 ف كولملا

 يف يل دتميف لجر ده تدرا امبرف خايشالا مم ًاريثك كلذ يل عقيو

 لاقو م كمن ىلبجر بحع سف ناثع نس ليه يدبس مم كلذ 8 عمقوو

 هوم كعر كلد ناكو ىلحر ف هدد ةموعلو تاظقشساف قبحأت أه دم

 . ملعا هللاو هترمث دحت كلذ ىلع يخأاي لمعاف © هنع هللا يضر



 مال

 الو اللاب ارم ركذلاب هل هخيش رما لاثتمال رداي نا هنأث نمو ٠ 0 1
 ل نم اولاق دقو © ةحيحص اضارغا كلذ يف خايشالل ناف ءايحلاب لاعتد

 ةعيط صخف راكب ١ نس 030 نقي ددس كشسنا دقو 3 باحيح هيأ فشكم

 : كلذ ف هللا هةيححر ضرافألا

 للا ركذ نه ءايحت-الا رهو عبطلا صقق 1 ءايحلا علخي هدارمو
 .هناميا نم كلذ ناف « يعرشلا ءايلا ال سانلا ةرضحب دجاوتلا را ىلاعت
 رابظاو مهتانكسو مهتاكرح يف دابعلا ةاعارم نيكسانلا ليبسب هدارهو
 اذهو © ىلاعت للا نود مهامعا ىلع مهداتعأ مم « سانلا ةرضحي ةمشحلا
 رسكل [تيش هل ذا هنأ ولو هل خيش ال دباع هنم ماسي نأ لق رهالا
 هةعدط صخق

 ديرملا ىلع بحااولا 1: لوق هللا هيهوسر يوانشلا لا (ي درس تومل“او

 كلذ نال هباحح قرحتي ىتح اللا يف ركذلاب هتوص عفر هرءا ةيادب يف
 قالا نود ىلامت قحلاب سنأو ركذلا يف نكمت اذا مث . هبلق تاتش عمج
 اذا مَ 6 ىلا هللا نود نيقواما ٠ نم نيلي ىأ ةاعارم هل ل هيإ كانو

 لثمف ةسععم سككترا هنأك لحش هدنع لصح اما هةيسفنب لهاجلا

 ..ماعا نأو سكلا نع جاع ىثح توصلا عفرب ركذلا موملع بحي ءالؤو

 رك ذي املك هلامغو هدالوأ نيبو هندي اياحح هل دخت نأ هدأس نمو
 رك اذلا ىعز ابرو )م هلع شو تدق هندي الل | موسم هنملع لوس لخدي ال ىتح

 .يديسل مدسقو 3 س رخ وأ صض رم هل لصحبف لخادلا هدححو َْق



 حاصو ةئيع حتفف ركذي وهو هيلع تلخد ..هتراج عم ركاذلا نيدلا جات

 دعب تتام ىتح ابتحت نه رذقلا ليشيو اهمدخم راصو تحسكتف اهف

 لاو يرطاخم نكي مل كل مقو ام لوقيو اهيل رذتعي ناكو « نيئس

 1 ملعأ

 .ىراق نمو «هب دحا ىذأتي لحم يف هتوص مفرب ال نا هنأش نمو
 رهزالا مماج لثم يف ىلاعت هللا ركذي سلحي نأك كلذ وحنو سردمو

 ركذو نآرقلا ةوالتو معلا بلطل نآلا هيف سانلا سلجي اما عماجلا ناف

 نيرواجما نم دحا هيلع ركنأ امبرو <« طقف تاولصلا بقع ىلاعت هللا

 عم بدالا ءوس يف عقيف كرك ذب انيذؤت ال صخش هل لاق امبرو © تقمف

 ةرضحب هتوص عفر امبرو ؛« للا الإ هلإ ال لوقي نا نم هعنم ىف ىلاعت هللا

 هبسكف هيلع ردك ابرو < رفكلا يف مقوف هب أزهتساف نيركتملا نم دحا

 لقثأو . لحو زع هلئأ نع مطقناو هةصاخم هلق  لغتشاف هلع هراكنأب

 ركذي نا ركاذلا يفيثيق نيملاعلا بر ركذ نيلفاغلا بولق ىلع ءا-ج ام

 لاق نمو . حلاصم ةدع كلذ يف ناف ةروحبملا دجاسملا يف ىلاعت هلا

 هل انلقو هانحتما هتوص عفرب ىذأتأ امناو هللا ركذ بجا انا نيلداجملا نم

 ؛آلثم وحنلا كسرد كرتاو يفخ توصب ةعاس ىلاعت هللا ركن انب سلجا

 نا .ركذ عامس ةبحم يف قداص وبف هيلا هتوعد امك كلذ ىلحتسا ناف
 .ضرافلا نن رمع يديس لوق نم لوقلا اذه نيأو < هلاح ىفخي الف الإو

 : هللا الا هلإ ال ةمك يف هنع هللا يضر

 مزع هل ال نم مزعلا ليبسل اهب 0 يدتبيف امادنلا قالخأ بذه#

 ملح هل ال نم ظرغفلا دنع محيو هفك دوجلا فرعي ال نم مركيو

 مسجلا شعتناو حورلا هيلا تداعل تمم رق ىرث اهبنم اوحضن ولو



 ميلا اه اهمها دسم ىوحعت نم قطنتو ىسف ادعت ااح نم اوبرق ولو

 حلا كلو امئاط ادع رهدلا ىرت ةعاس 0 ولو | ده ةرككس يفو

 5 معا هللأو لاق م رخآ ىلا

 ناف ايندلا ءانبأب صاخلا هخيش سلجم يف ًادبا سام ال نا هنأش نمو
 ىلع لاقالاب رومأم هناف خيشلا فالخب « ةعفنم كلذ ين هل سيل ديرملا
 ديرمال يغبشي الف . بيدأتو ميلعتو © ةقفشو ةمحر لوبق مهلك سانلا
 هرجز اهنأ هل آل مالؤد مم سولجلا نع هرجز اذا هخسش نم رثأتي نا
 . هتطلامه يف هخيش بعتيو فايف مهعابط نم هعيط قرسي نا هيلع افوخ
 كلاذ ناف امندلا ءانيال هتسلاجم ف خ.شلا ىلع هضارتعا نم ددرملا رذحيمل و
 ذا ائيشف ائيش ةقراسملاب ايندلا ةيحم نع مهفرصيل مسه فيلأت وه اهنا
 . هنم ةحار يف مبف داقنملا مقتسملا اماو . هوميقيا جوعالاب مهلغش اهنا خياشملا
 ءاسا دقف ايندلا ءانبا سلجب يف هخيش عم سلج ديرم لك نا ملعاف
 .٠ معا هللو بدالا

 امي رص هخيمس نذاب الا رصملا خايشأ نه ًادحا روزي اال نأ هنأش نمو

 .بابلا لئاوا ١ ِف هرب رقث مدقت 4 دحلأو مرش الز هل نوكي ايل نأ 1 ديرمل

 .اخيبش هذخنا لف هريع نع ه.فكي هخش نا قرب الإ لد رأأ ناك أدأو

 لمجاا نم مهديرم اومنم | اذا. - لع ضارتعالا زوجي الو اولاق

 .اذه دب ىلع الو اذه دب ىلع حلفي الق مويف هداقتعا لزازت نم هلع



 ةرايزلا نم دسف ىو : هللا همحر يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا لاق
 نأ نولوقيو «مبتعامج ىلعو م+ اع نوط اوراصو مهخياشم أوقراف مث وديرم

 ام لك امو مهانقراف ام ًاريخش مهنم انيأر ول مهقارف ببس نع مهأس

 مهتقرافم دعب اوعمتج' نا امس ال ةيلكلاب نوكلهب كانهو < لاقي معي
 نكلو « اصيقنتو ةرفذ هنم مهديزي هناف هيلع ركني نم ىلع مهخشل

 نم ىلع هعمج هدشر همهأو ريخلا ىلا ديرملا كلذ در ىلاءت قحلا هارا اذا

 بلطيو ةهقارق ىلع مدني ىنح هيف هدأاقتعا نسحف هخيش ُْق دقتعي

 هلق هل دبش اذا هلونق خيشلا ىلع بجو مجر اذا مث « هيلا عوجرلا

 الف ةلهاو « ءارقفلا ةدقب فلتي الثل ةلوبق هل يغبتي الف الاو 2« قدصلاب

 هثتفرعمو خيشلا ماقم ىلع هفارشا دعب الا هذءش عم ديرم بدا لمكي

 خيشلا نم دبشي ال هنال كلذو هقح#ي لالخالا همزال نمف الإو هلاك

 وهو «ديرملا كلذ لاح وه اناف خيشلا يف هآر صقن لكف وه هماقم الإ

 ردق ولف .بادلا 'ذه يف ًارارم هريرقت مدقت اك ةتآرم خشلا ذا رعشي ال

 هللار ةظحل ىف هبر ةرضح ىلا هلصرأل خيشلا عم هيدأ لمك ديرملا نا

 . معا ىلاعت

 ىلا يقاي نا هنم بلطي الو مظعتلا لك هخش مظعي نا هأش نمو

 :هنع هلل يضر يمفاشلا مامالا مالك يىفو © هماعط نم لكأي وا هلزنم

 ىلاعت هلوق ىنءم يف ءاماعلا ضع: لاقو . كللا جاتحا نم كبلع ناهو

 يعادلا ناف نيوعدملا نع ءانغتسالا يه لاق « ةمكحلاب كبر ليبس ىلا عداد

 همالك رثؤي الف نيرعدملا تودع يف ناه نيديرملا لام ىلا [-اتحم ناك اذا

 ظ ظ م 0 . معا هللاو ةداع
 ىلع هل ساحي الو ةعن الو بوث هخاشا سلي ال نا هنأت نمو



 نا الإ سس ةهرودشحس ف الو 4ةهدع 2 الإ هسحي يدع ىلع حس الو شارف

 ءارقفلا سلاج يف نيدشنملا ضعب سبل دقو . كلذ يف خيشلا هل ثذا

 لل4ا ىلع ةعوضوم تناكو هنذا ريغي ىلذاشلا يفنحخلا دمحم يديدس ةخوج

 قيزع هل لصحف هللا تقئاي مو اهب ىف ةرظن دمحم يديس هيلا رظنف

 ًادحا انيأر امو هائياع ءيش امله . دو الر ةيحمب هيلا رظني ”بلق رصي ملف

 هيهو اذا ديرملا يغشي الو خاشألا لاق . ًادبأ دحا هيطعق بدالا كلس
 نوكي اهبرف ًالدب هب يغبي نا اكاوس وأ ةوسنلق وأ العن وا ايوث هخيش

 ءادرلا ٍرَثِلَم ىوط ا لاجرلا قالخلا نم ائيث هيف ديرما ىوط خيشلا
 تمسذ اق ةريره وبا لاق - نامسنلا يشك ثناكو - هاع هللا ىضر ةرب ره ىبال

 ئأ ل عفو امو تحمق . ىبأف راثيد ةنام كلذ 5 هوطعأف [؟ أوس

 هوطعاف دوسالا رجحجلا هاجت مو ةكسمد يطس ولا نيدلا فرش خخيشلا تثسصو

 ع ميل 3

 ىلعشلا بهو ديلا نأ انغلو ٠ هكدار وأ هيو حد ام كلذ لعل ثَس

 نيدلا يقت خيشلا ىلع تعلخ كلذكو < ىبأف ايهذ ًارانيد نيثالث اهبف
 آرانيد نيسمخ هيف هوطعأف كلم هجو هاجت رضخا فوص بوث لوتقملا نبا
 8 معا هللاو ىبأف

 ديرمال خيشلا بهو اذا : لوقي ايركز مالسالا خيش انكيش تعمسو
 الو بوثلا كلذ يف هللا يصعي الف هرقوب نأ هل يغيايف العن وأ اصمت
 قالخا ىلع نوكي نا دهتجلو « ةيصعم عضوم ىلا لعنلا كلذب يشع
 ةلامج يصاعملا كرتو ايندلا يف دهزلاو مرككلاو ءاسرحلا نم هخش
 عم نوقداصلا نوديرملا جرد اذكهو « لاق . هخيش سوبلل امهظعت
 : مهخاشا
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 دا كي رملا بدأ نم : لوقب هللا ةيدحر صاوخلا ىلع (ٍيديس ثتهامنو

 نوكي نا الإ انفاح ىشعو هلعذن عزتي نا هيلع هرصب عقوو هخبش راز
 8 ىبتنا تايدؤملا نم ءىش وأ ةساحن ضرالا َّف

 افولا ينب تيب خيش لضفلا يلا يديس عم ًاريثك كلذ انأ تلءف دقو
 9 معا هللاو اهنع هللأ ىضر صاوخلا ىلع يدكديس عمو

 وأ نيد رمأ يف هنع ًابئن هخيش هالو نم يف نعطي ال نا هنأش نمو
 وو « ًابيقت وا لام ةيابج وا فقو رظنو ظعوو مع سيردتل ايند
 ىلع هتوص ىلعأب يداني هنأكف كلذ يف هخيش ىلع ضرتءا نمف . كلذ

 تءحرو ًانالف يخش دبع تضقن يننا ىلع اوديشا الأ دابشألا سور

 هرمأي ام لك يف ةعاطلاو ممسلا ىلع هعياب ناك هنال كلذو ؛ موقلا قيرط نع

 فرعا هنوكل لمامحملا نسحا ىلع هل'عفا لمح ناو ؛ هنع هابنيو هب
 نه ءيشب هح ش ىلع ضرتعا ندم نأ معاف . ةرخآلاو ا.ذدلا رومأب هئم

 دقف < هماقا يذلا بيقنلا وا فقولا يف لداح وا ًاريس ولو هخيش لاعفأ

 .ةعاطلاو درعلا نع جرخو « هيلع هخيش دهاع نك يذلا دبعلا ضقن

 هنأكو « ةيوازلا نم هجارخإ وأ هرجزو هبيدأت عخيشلا ىلع ©« بجاولاو
 نا دقتعي ول هناف 4 هخيش نم ًارظن متأ وهو لقعلا فيعض هخيش ىرب
 ال رمالا اذه نأ مث . دبا هيلقب هيلع ضرتعا امل هنم ًارظن متأ هخيش

 ضقن كلذلو سيباتلاب خيشلا ىلع لد نمم مقي امئاو قداص نم طق مقي
 بدآلا ءوسب ليقتسملا يف هيلع

 دقمعل 09 أله ! لوقد هنع هللا يضر يفصرملا يلع قيديس تععمو

 رهق الاو ابلك ةكلمملا رييدت ىلع هللا نرعب ردقي هنا هخش يق ديرملا . 8 8 5 . . . 9 ٠



 بسا ية ها نس

 هلايقال ايندلا ىلا هل تافتلا ال خيشلا نا مث . خشلاب لهاجو داقتعالا صقان
 ناك اذاو . ىلاعتو كرات قحلا ذئلئح هدلوق © لجو زع هبر ةرضح ىلع
 ساد قحتسم وأ باج وأ بئان نم همأو ناخل نم لك مصق هلو قحلا

 6« هلئم مهقوةح ءارقفلاو مخدشملل ىللشخأبو هتدالوو هرظن تت رمأ ف هلع

 امإو 4« لاح فشكوأ رقفب امإو توع ىتح هنم هل ءافش ال ضرع امإ
 . ىهتنا ةمايقلا موي ةد وقملاب

 لك اومرتحال مهبر ةرضح ىلع ةلبقم نيديرملا هوجو تناك ولف ةلمجابو
 يف اونعط نيح رشم هللا لوسرب ةوسأ خايشآلل نكلو < مهيلع هخيش همدق نم
 ةماسأ نا متيم هما لوسر لاقف يلاوملأ نم هنوكل ديز نب ةماساأل هتملوت
 بطخ رتل هنأ مث © اهب ًاقيقح ناك هلبق نم هايأ نأو ةرامالاب قيقحل
 رمأت ناو مكئارمأل ينعي اوءيطأو اوعمسا سازلا اهيأ لاقو سانلا
 هالو يذلا ىلاعت هللا عم بدأ كلذ لك « ثيدحلا ...يشبح ديع مكيلع
 روك ذل | ضارتعالا اذه نا يخأ اب كيلع ىفخي ال مث . ةيالولا هل مسقو
 نم مقي امنا « ًادبأ هتبحم يف نيقداصلا نيديرأا نم عقب ال خيشلا ىلع
 للا لوسر باحصا صاوخ نم دحأ نع انغلبي ملو . دعبلاو افلا لها
 دقو <« ًاقلطم هنطابب الو هرهاظب دي هللا لوسر ىلع ضرتعا هذا مع
 ال مث مهنيب رجش اف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف : ىلاعت لاق
 هتثرو خابشألاو . اميلست اوملسيو تيضق ام اجرح مهسفنا يف اودحي

 ترديرملا اهيا ماياق . ماقملا توافت ناو .مهعم بدالا ماقم يف لك
 فقويو مكخيش بلق ردكي كلذ ناف < مسيولقب ولو خيشلا ىلع ضارتعالاو
 . معا هللاو انخايشأ عم هانبرج امك دادمالا لوصح مكتع

 م يسم للع هعقود الإ يلاعت هللأ نأ ءاعدلا نع لفغي ال نا هنأش نمو



 ًاميس نوكي دد ردلل خمشأا بدع روبظ نأف 0 اهدويح ربدقتب هخمس بودع نه

 ليملاو « لايكلا هل دري ىلو هللا هاقشأ ديرما الإ كلذ عقي ال مث 2 هخيش نع هترفنل
 . صئاقنلا نم أملس هم هل ىأر نأ دعب هخيش ةمدحص يق تشد نم ندد رملا نم 2 0 5 5 ٠+ 0 .٠ ب م

 يف يذاشم نم دحأل طق تحرخ ام : لوقي يوونذلا نيدلا يم خيشلا ناكو

 لوقيو « يملوم بيع ينع رتسا مبللا تلقر قيرطلا يف هنع تءةدصت الا قيرطلا

 . ملعا لاو هنثك رب لان هخييش عم كلذ كلس نم

 ىلع ههكلش فرشأو بلاغلا رمعلا ىدعت اذاهخيش ةبحص منغتسي نا هنأش نمو
 هرم لوط هتادهأ# عسا ةرك خيشلا يطعمف ةرمثلا تثفو كلذ ناف 'ايانملا كأرتءم

 هرمع رخاوأ همزال نم ةداعس ايف « قيرطلا يف مككلا عماو+ يطعيو هرخآ وا
 ىواسف ©« بص الو بعز الب هثاد هام عسبمج رك هحينك هئاف . . هةمدخ ف دازو

 ٠ ملعا لاو ريغال ةضافالا مسح هيلع هخيشل ريصيو ملعلا ءاقم يف هخيش

 هدوعي وأ رفس نم هيلع مسيل هيلا يشملا طق هخيش فلكي ال نا هنأش نمو
 .هيزعيوأ هيلع مسدف هخيش ىلا وه بهذي لب «دحأ ترم يف هيزعيب وأ ضرمه نم

 د_بيدجت هيلع بجيف هعم بدالا ءاسأ دقف هتأي ل اذإ هخيش نع هبلق ريغت ىتم.
 بلطف يفصرملا يلع يديس يدويرم رباكأ نم صخشل كلذ لثم عقو دقو « دبعلا
 رجبف «كلذ ىقفتي لف جحلا نم ءاج امل هيلع لسيف هيب ىلا ىنأي نا خسشلا نم
 : معا هللاو تام نا ىلا دادمالا هنع تءطقناف هخش

 ًارهاظ هعم وه اي انطا بدالاب هس عب نوكي نأ ف دهحي نأ هنأش نمو

 كلذ ناف « اهب هبجاري نا يحتسي ةماكب همادق نم هخيش ىقح يف طق ملكتي الف

 لوقيو سانلا نم كيدسأ عد ثادحمي نك كلذو ل دي رمل أمف عقد ةنارخ رسكا نه

)1( 



 لبق يصاعملا يف مقي يخش ناك له ىرت وأ « ليل لك عماجمي يخيش' له ىرت ا

 ال ما ايندلا بحيو قفانيو يئارب ناك لهو « ال ما “ ال عقي ام لم هاودد

 « هريغ ال خدشلا ماقم ةئايتسالا باب حتف الإ هل ةرث الو لوضف لك كل: ناف

 دنع صقن ةلاح هنهذ يف روصي الف مظعتلاب هخيش ىلا رظني نا ديرملا ىلع بجيف
 . هّتقو نبا ريقفلا نال ؛ ليقتسملا يف الو يضاملا يف ال « ؟دبا خشلا

 يش نع ريمعتلا حصي فيك : لوقد ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفا يلا تممسو

 ناسنالا عرش اعرف « ءاشي فيك اهملقد ىلاعت هللا دسب يهو بولقلا تافص نم

 عقيف « همالك يضقني نا ىلبق لامكلا ىلا صقنلا نم بلقنيف دحا حيرت يف ملكتي

 . معا للآو « ىبشنأ نآلا أمم هؤصو خصب ال ةيضام ةلاح ىلع مسي رجتتلا

 سل ا 5 نقوتسم وهو الإ هخيش يدي نيب ساجحم ال نا هنأش نمو

 ةساادع نم راغثكالا نم رذحلا لك رذحتملو ©« ناطلسلا قد نسب ديعلا

 بهملد 3 نيديرملا بلاغ دمع هثااه بهذت هتسأ اج ةرثك نأف خشلا

 نم اهتيؤر دنع هؤاكب نأف 2« اهرواجح نملو ةكنم لهأل ةيعكلا ةمرح
 ناه هتدهاشم ترثك ءىش ل نا ةدعاقلاو « ةرواحما مايأ هشع دومج

 هام, رايئاس 2 اهسلا هوس ومد ىلا ديد رمل ةنعك وه خمشلاو 6 نومعلا ْق

 :٠ م,فاف

 مواسنو مهدالواو خايشألا ءابق. بلاغ مرح هانررق يذلا اذه نمو

 1 معا هللأو هملع مهلالداو هل مهتدهاشم ةرثكل موتك رب

 ه ريع وأ سرد تفو ف خس 5200 سلا ناأك اذا هنا هنأش نمو

 رادحت هنع ىراوتن وأ دع. ىققح هريظ هباوب ال نا بدالا نو ءماقو |



 نال © ةحئار بدالا نم مشي ال هخيش عم بدأتي مل نم لكو <« هوحنو
 ©« لجو زرع هير ةرسضفح ىلا هيا' نم ديرملا لخدي يذلا وه خيشلا

 هنكمي ال كولملا باوبا يف ةطساو هل نكي مل نمو « هريغ باب هل سيلو

 . ملعا هللاو لوخدلا

 « هايا اهلأس ةلآسم نع باوجلا نطابلاب هخيش مزاي ال نا هنأت. نمو

 ©« تكسو :هثتحاح رك لب لب هل تعقو ةعقاو وا « هل اهاكح ةياكح وا

 الث باوجلا بلط نع هبلقب ضرعلف الإو < كاذف هخيش هباجا ناف
 نالخي ىرحا ةقيرط هذهو 4« باوجلا همازلاب هيلع اموكحم هخاش ريصد

 لقنلا ىلع عالطالا هدوصقم ملعلا بلاط نا ”قرفلاو « ملعلا ةيلط هيلع ام
 ال هنذ ريقفلا فالخي < هقذي مل ولو هب سرديو سانلا هب قفي ريصيل

 ديعلل ىوذ ال ام لك نال © هسفن يف رمالا كلذل قرذلا نودب مادنقي

 ثعبيو هيلع توم هناف هقاذ اه فالخي هحور عولط دنع هقرافي هيف

 , هيلع

 ىلع طق تأرحت ام : لوقي لأ هرحر يفصرملا ىلع يديس تهممو

 ىلع طق ترجه الو «© مئاقولا نم ةءقاو يف يخياشم نم دحا لاؤس

 رهظي نا دعب مالكلاب يل هتءادب رظتنا تنك امنا ©« مهتم دحأل ىتملاكم

 ليجبتلا مم ةماكلاف ذئايحف < يمالكل دعتسم يقملاكمل غراف هنا يل

 . ايندلا كولم مظعا ملكا اك مظعتلاو

 )م انريبك رقري م نم انم سدل : ًاعوفرم هريغو يد.هرتلا قور دقو

 قيفوت خوشلا مارتحا نا ملعاف . هقح انملاعل فرعيو <« انريغص محربو
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 . معا للاو نالذخو قوقع كلذب لالخالاو ةبادهو

 هداقتعا ةدورو هل داسقنالاو مخيشلا عم هلق طر ماود هنأش نمو

 ناو 6 هس بأي نم الإ جرحمد ايإ هدأ مأ عام لعح ىلاسعت هللا نإ

 لص الو 4 هلق هلع ةضافالل ىلاعت هللا هنمع يذلا ربظملا وه هد

 6 خياشملا نم ةمولم اهلك ايندلا تناك ولو © :ةطساو الإ ضسدفو ثدده هأ

 . مهفاف ةعددو هدنع ريغلا كلما سل هذال هريغ ىلا تافتلالا مطقيل كلذو

 را ىنلا نم هدادمتسأ هلسعب وه صاخلا هخيش نم هدادمتسا ئري نا

 . اليدبت هللا ةنسل دحت نلو لبق نم تمل دق يتلا هللا ةنس « ةقيقح هللا
 ل حتفلا ةعرس ِق ريبك لصا خيشلاب ه1 ددرملا طبر نأ اوماعأو : لاش

 مك هريع مكحو «( داادملا مح مشا مح ناو م لوصالا لصا لد

 نم اهريغو رانلاو محفلاو خفاملاو نادئسلاو ةقرطملا نا اعف « تالآلا

 الو ديرملا ا حلفي ال تعمتجا ذا ةدهاجملاو ةولخلاو ركذلا نم قيرطلا
 أي لك كلذ يف لصألا وه خديشلاب بلقلا طبرف « هبلق ةآره يلجنت
 ماع نم الا قرتلاو ضيفلا نع موعاطقنا نيديرملا ىلع ىتأ امو « هائيرح

 نمو « ةقداصلا ةمبلاو ناعذالاو ماسلا هجو ىلع خدشلاب مهبواق طبر

 ٠ باقلاب خيشلا ىلع ضارتعالا طيرلا نع بلقلا مطقب ء يس مظعا

 ندد ملا عيمج برج دقو : هللا همحر يفاوخلا نيدلا نير خيشلا لاق



 - مهد

 نا ديرملا ىلع بح امكف « دادمالاو ضيفلا عطقي ضارتعالا اودجوف
 هخبش ىلع ضرتمد ال نأ هيلع بحضن كلاذك راع همدن ىلع ضرتءي ال

 هتهركا ءاوس « ريخلا نم هنع هابنيو هب هرمأب يش لك يف هقفاوي لب

 ريش وهو ميش اوهركت نا ىسعو » : ىلاعت لاق . هتبحا ما ديرملا سفن
 ع« نرملعت ال متناو معي للاو < ممل ريش وهو دش او.مت نا ىسعو ممل
 . معا للاو مكبر هب مك رمأد امي الإ نوديرملا ابا مكخمش مك رمأي امو

 عيمج نم لضفا هخيش لامعا نم ةرذ لك نأ دقتعي نأ هنأش نمو
 نيفراعلا ءاير : زارألا ديعس وبا لاق انه نمو 4« ةنس فلأ وه هتداع
 هنأ ةيؤرب لولعم ددرملأ صاالخلا نأ هانعمو 2 نيديرملا صالخا نم لضفا

 ةروص نم ديرملا هآر امو هلم ءايرلا نع هزام هنأ فراعلا فال صاخب

 ءابر رفراع نم حصي فدكو <« وه هتفص وه امنا هخبش ق٠ يف ءابر

 هل سبل ه«لاعفا عيضد هل قلاخ للاعت هللا نأ ًاندقيو انغك كيسشما وهو

 ٠ طقف فياكتلا ةدسم 3 الا هلامعا نم

 ينا : ينارادلا نابلس يبا هخيشل ةرم ىراوحخلا يبا نب دمحأ لاق دقو

 كأأت دجأ الو 6 يدح.و تنك ادأ للاعت هللا عد يقلماعم ف هد دجال

 تيوق ولو ©« فدعضا اذا كذا : هل لاقف © سانلا نيب تنك اذا ةذللا
 نأ مهلوق كلذ حاضياو "تاق )م مهرظن مدعو قلالا رظن كدنع ىوتسال

 ىلخلا نه ىرب الإ فراعلا نإ ؛« ددرملا صالخلا ند لضفأ فراعلا ءابر

 نم هللا اورأ ثيدحي المع كلذ امناف مهءاير هنأ دق ولف ىحلا هحو الإ

 ال دور ءابر وبق هآلوسرو مكلع هلل ى ريسف ةيآب المعو اريخ مك فنأ

 أم ديؤدو .٠ ةماك ماد ام ًادبا قلد فراع نم ءامر عقو امن © مومذم



 سما ا

 'سانلاو هللا مكأ ةنس نيئثالث ذنم : يل هللا دبع نب لبس لوق هانلق
 امل

 ىهتنا مهماكا يلا نونظب

 هرذعي ةرورضل الإ هتمدخو هخيش ةيحم نع ريدد ال نإ هنأش نمو

 همدخ نا دعب ةدحاو ةظحل هخيش نع ريدا نم : اولاق دقف « اهب هخش

 نيعبسلا يف هلان ام شكا ةظحللا كلت نم هتاف ام ناك لثم ةنس نيعس

 ة دخل نع سدأ نم كح همك ناأف هكلدس نع ريدأ نم ةراسخ اسف « ةنس

 معاف عسفدلا اومدع كللدلو ©« كلذ لثك نولهاج نيديرملا شكاو « هير

 . كلذ

 الو ًارهاظ ال بدا ءوس يف ه-عوقو ىلع طق رصي ال نا هنأش نمو

 ةرهاظلا هبادآي بدأتو مخسشأاب هلق طبر أدا ىفداصلا ديرما نال « انطاب

 نم سشكقب با رسنك كسدرألا بلق ىلا خشلا بلق نم نطاملا ددملا ىرس

 م وسد اخطاتم دي رملا بلق لحاوو مشا ْن ددحملا ءاح اذاو ٠ جارس

 يىداصلا كي رملا نطاب مصب خسشلا مالك نا و . ىددملا عجر بدأ

 تانئفلاخلا عبمج نم هنطا فظن نم «“ ةنطاملا مخشلا تادادما كلذكف

 يف يتلا مولعلاو لاوحالاو دادمالا ممج تلقتنا خيشلا عم بدألا كلسو
 مم هسافنأ رصح نم ةداعس ايف « ديرملا كلذ بلق ىلا خيشلا بلق

 6 هش دأر م 3 هذأرم ىنفأو هيسفد تادارا 0 نم مد سنا و مخشلا

 مد ع ملككس نه ين ريل ةتصالملا مح ىلع هححو رب هدححور تحجزتمو

 نه مسهقي ريصدو ل ىلاعت هللا عم رايشخالا مدع ىلا خمشلا عم راشخالا

 ءاشي نم هيتؤر هللا لضف كللذ « خيشلا-نم مهفي ناك امك ىلاعت هللا



 سا با سس

 رذحلو 6 هثدادعو هطسأب امك هخعدس مظعت ف ديزي نأ هنأش نهو

 ةطسابمب دادزب ال قداصلا ىكديرملا ناف « ةلج بدألا ةظحالم كرت نم
 : كلذ ف اودشنأو 6 اماشتحاو المحمتو اماركإو ا[مارتحا الإ هل هع مش

 الالحو ةباهم هيف تدر ًاعوضخو ةطسد دادرا امك

 ديرملا طرش نم : لوقي هنع هللا يضر يفصرملا ىلع يديس تعمسو
 هنا هيف دهشي وهو ؛ هقرافب ىتح ماودلا ىلع هخش لالجا يف ديزي نا
 .لقنلا ناك ولو همالك هخيش ىلع درب نا نم رذحبلو « نيدوجوملا لمتا
 فقملف هيسقرت هيف ىري أم دير4] لوقي اما خيشلا ناف ؛ ديرملا ديب حجارلا
 رطخ ىتتمو « هيرامي الو هلداحي الو هعزانب الو هخيش لوق دنع ديرملا
 ناف « روفلا ىلع كلذ نم ةبوتلا ىلا رداسلف “ هرطاخ ىف ولو هعازت هل
 ؛ نيديرملا ىلع مارح وهو . رهاظلا يف ضارتعالا نيع وه نطابلاب عاذفلا
 ةفوثكم هتروعو © ناطدشلل ةرخسم وهف هنطابب ضرتعا ديره لكو
 ظ . معا هللاو ىدرطلا لها دنع

 ةررح اموككل ايلك قرطلا ف رشأ هنقد رط نأ كقسعل نأ هنأس نمو

 نم 4 كلذ دقدعي م ناو م رهوجلاو بهذلا رب رت ةملسلاو باتكلاا ىلع

 دي رمل بلق فرفي كلذو « اهدنع فرشأ وم أم ىلا هسفل فوشك همزال

 . هنف وه ايف حلفي الف ريسلا نع

 هةدرط ف دقتعي مل نه : لوقد هللا هةمحر يمجعلا افس ول يددس ناكو

 ىلع اهنم لصحي مل نيبرقملا ةكئئاللاو نيلسرملاو ءايبنالا قيرط اهنا
 هماكحابو للاب ملعا قيرطلا خايشأ نأ دقتعي نا هيلع بحيو . لصاح



 نا ديرملا ىلع بحجم : لوقد للا همحر يفصرملا يلع يديس تععمو

 هلاوحأ نزي الو 4 هرمأ نم هئيبو هبر نيب عرش ىلع هنا هشيش يف دقتعي

 يهو رداظلا يف ةمومذم ةروص خيشلا نم ىتأي دقف ©« وه هلقع نازيمب

 « مالسلاو ةالصلا (ييلع ىسوم عم رضخلل مقو اك « نطابلا يف ةدومح

 امنإ لماك خيش نم طق ردصي ال كلذ نا ىلع ملستلا ديرملا ىلع بجيمق

 روظي الو ةداعلا مككحي قللا مم ير لماكلا نإف صقان نم ردعد

 داره نا معاف ؛« ةداعلا هيرغتست وا عرشلا رهاظ همذي ام ءيش هيلع

 باستكلا نم [علضتم ناك نم هل دايقنالا بحي يذلا حبشلاب موقلا

 مهفاف ملعلا يف هنود وه امب ديقتلا هيلع بحجم ال اذه لثمو « ةنسلاو

 . معا هللأو

 دحيسم ف ماقت ةالصلا ىأرو ةحاح ىف هخدش هبحو اذا هنأش' نمو

 ىلصي مث هخيش ةجاح ىف يضم لب ةعاجلا ىلع جرعي الف قيرطلا يف
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 1 ىرتنا فوبلم

 نم ة معاج لسرأ م هنأب هل حوركتسدو 3 هولاق اذكمه : ثأف

 ةظيرق ينب يف الإ رصعلا مكنم دحا نيكلصي ال لاقو ةجاح يف هباحصا
 نيح رصقعلا ىلص مهضعبو رصعلا تقو جرح نا لعلي كلذ موضعي لعفف

 دارا امنإو ةقيقح ةالصلا ريخأت انم درب مل لاقو هتقو جورخ فاخ
 ًادحا فّدنسي مل هتَِي للا لوسر كللذي اوربخا امف < لاجعتسالا انم



 د مله سس

 يغبني يذلا نكلو « موقلا دهشي نيقيرفلا نينه دحا لمفف نيقيرفلا نم
 يتلا ةجاحلا ىلع ةعاملا ةالص مدقي نأ نامزلا اذه يف ديرم لكل

 ماع عولب ْنه نتأهزلا اذه مخ. اشم بلاغ روصق) اهسف همس هلسرأ

 : ممعأ هللاو ميفاف كن ره لك ىلا

 ناكأ ءاوس خبشلا هيلع هنط ,ث ءيش لكك يفوي هنا هنأث نمو

 ةدياكمو ةدهاجم !بلك موقلا قيرط ناف <« البس مأ ةداع ديرما ىلع ابعص

 ىلع طرتشي نا ددرمال سيل هنا ىلع اوممججاو « ةتءلا ةحار اهببف سدلو

 طرش تسلل سيل هنا ال © هل داقئيو هعيطي هنا ىتح أطرش خشلا

 ٠ تمملا نسو هسب ىفقرذ الف هخيرش عم قدص لد رم لكو 0 لساغ ىلع

 مهرييغو هناوخا نم ًادحا فلكي نأ ديرمل سدل هنا ىلع اوعمجأو

 ىساخلا نع هتنلك عفريأ كلذو ةدأع ابملع وم ردقد ىلا هسفد ةهمدخل

 هيبشتلا نم رذحيلو ©« نكما ام هيلع مهننم لمحت نع هسفن هزنيو

 نع ة.ح>راوج تافعض اسر مخشلا ناف هدهح ' كلذ لكم ف مخدشلاب

 سانلا ناك أميرو ؛ هرمم لوط هكيسقل دهاد أم ةدش نم هسفلن ةمدخ

 ميلهأ يذلا مبيلع لضفلا هل نوربو هل مبتمد ىلاعت هللا ىلا نوبرقتي

 ٠ 5 ددرملا اذكم الو

 عفدي نم خاشألا نم : لوقي هللا همحر يفصرملا يلع يدبس تثعمسو

 كلذو ةجاح هضقي نأ بحأ ظ هلأسي الف بلقلاب هل مهتمدخ نع سانلا

 صقش اي ةرذوتم ةلماك انندلا نم هلامعا ةرمعل جرت نم لماكلا نال

 زيي هلا همر ناك مهنم انخيش ناكو : لاق < ءيش هلاه سأر نم



 ملا # هلا سس

 نه ليوسأ لأسي الو هيسيس لل هحئاود عسا ىضقيو هسأر ىلع هزباخ ا

 . معا للاو هنع للا يضر كلذ نم كيش ةناوخا

 اوءمجأو < للا قلخل حصان هللب فراع هشيش نأ دقتمي نا هنأش نمو
 بهوت الو  رارسألا لمح ددصب هذال ةنامألا ديرملا طرش نم نأ ىلع
 هرمأب ثا الإ رارسألا نم ىس ءاشفا هل زوجي الف . ءانمألل الإ رارسألا
 ةيبوبرلا ريس ىشفأف لاحلا هيلع بلغ ايرو « هتعاذا عرشلا وا خيشلا
 ءاماوألا هيف رشتسا يذلا نامزلا اذه يف جالحلل عقو اك هل مقرف
 يدم ال هل درو يف مقو اذإ ريقفلا راصو نولماعلا ءامعلاو نوقداصلا
 ءاماظ ريقفلا كلذ لتق ابرو « ةطرولا كلت نم هجورخ ىلا سانلا بلاغ
 . مالسلاو [.تح ديرملا ىلع بحاو نائكلاف

 ىلع الإ ادبا هيدي نيب سلجم الو هخلش ىلع لخدي ال نا هنأش نمو
 عم ندب رملأ عاممج جرد اذكهو « ًاماستسم ًاماسم ةنطابو ةرهاظ ةرابط

 . مهخايشا
 تاخد : لوقب هنع هللا يضر يب رغملا نيدم وبا مامشلا ناك دقو

 ب ع.امتسو ياس ىبوت ربطأو لستغأ ىح يدم ىلع يرمأ ءادتما ف

 كءد لغدأ مَ )م ةينظلا يقراعمو يمولع مدمج نم ىللق رهبطأو يلع أه

 ضرعا ناو « ىقداعس لع تاونع كلذف « ىلع لبقأو ينابق ناف كلذ
 ' يلع مؤشلاو يد بيعلا تسأر ينك رتو يع

 ىلع رارصالا صاع ف دقسعد نأ لد رمغل روح الل هنأ لع موقلا ممجأو

 نع موق و دف نيديرملا رثكا ابسف عقل ةيصملا هذه نآف ؛ ًادبا هشنصعم



 دحأ نم ذخا اذا ملاظلا نا ةعيرشلا ءامع لوق يف ديرملا لمأتيلو . ريسلا

 هدب يف ءانيأر امن لكألا انل زوجي هنا ًالثم طئاحي انع ىراوت مث مارد

 . مسملا ملاظلا كلذب نظلل ًاناسحا طقف عروتلا هجو ىلع

 مدعل يأ ةيصعملا مرضت ال ًادابع ىلاعت هلل نا اولاق دقف اضياو
 نم لكو . مهنم نوكي ماظلا وا يماعلا كلذ لعلف « اهبيلع مهرارصا
 قيرطلا فق اس الف هنم ربخل سانلا عدهج نأو ءوسلا هةهسفدل نظي ١

 ىطعأ م ثامأ ردككلاو فراعملا سس يطعأ ولو

 وهف هربتخلل خيش ىلع لخد ديرم لك نا ىلع اوعمجأ كلذكو

 ةمأرك مهنم بلطي الو « ةثبلا نوربت# ال خومشلا ناف 4« لهاج توق

 اسأو لبح لمه موسم كلذ بلط نمو 6 سوفنلا سحاوه لع مالك الو

 دعب خيش دي ىلع حافي الف تقملا هيف مكحتسا امبرو ©« مهعم بدألا
 ظ . معا للاو كلذ

 خاشالا نم بلطي ال : لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تععمو

 . ريغال .ءاودالاو ضارمالا ةفرعم مهنم بلطي امناو رارسألا ىلع مالكلا

 هللاو نيفراعلا تود نيديرملا لاوحا نم يه اا تافشاكملا نا اولاقو

 ظ ظ 000 معا

 ظفاتر الو توكحبسلا مزاي نا خيشلا عم سلج اذا ه4نأش نمو

 م امو <« كلذ يف هل خيشلا نذا ىلع ةراما دحو نا الا ©« طق هترضح

 توصلا هعفر نم رذحيلو .. توكسلا ابدا هيلع بجاولاف ةراما رب



 ل يغبني ال كلذكو . يراعلا مالكلا نع ًالضف 4 مع يف ولو هترصحي
 ؛ راقولاو بدالا مكح ىلع سلجي لب « كحضلا رثكيو طسبني نا
 © باقلا ركس نماالا ككحضلا ةشك نوكي ال اولاق دقو
 يف نيديرملا ضعب غلاب دقو . ناسالا لقع بلقلا ركس اذاو
 . ًادبا خيشلا هجو ىلا رظني عيطتسي ال راص ىتح خيشلل راقولا

 وبأ يحس يلع لسطخ دف ةرم تفعضو : هللا همحر يدرو روسلا لاف
 4 «تلكو يقّقو نم تيفشف هتييه ند اقرع يدسج حشرف بسجنلا
 ؛ كلذ دجا ال تنككف «© ىملا ينع ففختل قرعلا ىنقاو ىمحلا ةياغ
 مخمشلا ل همهو لددتم يدنعو الاخ تدلا ُِق امو ت..5 دقاإو : لاق

 سمل ينلاهو * ينطاب كلذل ملأتف « اقامتا يلجر مدصق ضرالا ىلع مقوف
 يع للا نم ةميظع ةكرب كلذ دعب تدجوف ©« يخبش رثأ نم ءيشل يمدق

 اج

 ا

 ذاتسالا ىلع تلخد ام : لوقي هللا همحر يريشقلا مماقلا وبا ناكو
 تنك ام ًاريثكو © لستغأ نأ دعب ًاًثاص الا يتيادب ىف قاقدلا ىلع يف 1
 ل _+دب يلام نا هنم ًاماشةحلا بابلا نم هجراق هّيس رده بأي رضحأ
 ينبحصت ةسردملا طسو تفغليو تلخدو ترسا#ت اذا ثنكو . هملع
 ف يد هيش ىل لصحي ناك ام ًاريثكو « هتييه نه دعرأ ريصأف ةيبهلا
 الو : لاق . اهب تسسحا امل ةربإ يب دحا زرغ ول هنأ ىح يدسج
 . تام ىتح هلاوحا نم ءيش ىلع يلقب تضرتعا يننأ معا

 عفتني مل هشيش ةيؤرب عفتني مل نم لك : نولوقي قيرطلا خايشا ناكو



 ابئان هخيش ري مل نمو . هلبق ند ءادتقالا رون جرخ « لورقلاب هتبحصب
 مل نم هنال 2« قملا قيرط ىلا لصي م هداشرا يف 2 هللا لوسر نع

 نه لك نا اومعاو . ىحلا عم بدالا هيلع ريستي 0 هخيش عم بدأت

 عاضرمل هب يدتقي افراع هل جرخي نأ دب الف هترضحل ىلاعت ىلا هلها
 . مهقدص مدعل خايشالا نوديرملا دقف اًناو 4« هقدص

 ادرش مك نم : لوقي هنع هللا يضر يقوسدلا مهاربا يدبس ناكو

 طخ نمو «© نيدئاخلا بحي ال لاو ًانئاخ ناك هخيش نع هلاوحأ نم

 نع رفاس نمو « هتنحم تثمظع هلاوحا نم ءيش يف هخيش ماهتا هلابب
 . معا للار هتش تقرفت دقف هلاوحا نم نكمتد نا لبق هخش

 هخيش ىلع مكحتي ال نا ءانحش هيخأ نيبو هنيب عقو اذا هنأث نمو

 ام راظتنا هيلع بجاولا لب < همخا ىلع همم نوكي نأ هنم بلطيو

 يدتعمل لرقيف ءاش اا بتاعي نا خبشلل ناف < هيلع خ.شاا هب مكحي

 كوخا ىدتعا ىتح تينذا اذام رخآلا لوقيو ©« كمخا ىلع تيدتعا ال

 ناشثا هداوت ام : ًاعرفرم يىناربطلا ثيدح ىكحيو . كيلع طلسو كيلع

 يضر يروثلا نايفس مالك يفو . امهدحا هثدوحم بنذي الإ اهل قرفف
 هفرعي ال نم هيلع طلاس الإ هفرعد رهو ديع هللا ىصع ام : هنع هللا

 . ةبوقعلا هلع دحشت ىتح

 هناوخا نم دحا هصاخ نأ لوقي للا همحر ىرمغلا دمحم ىدبس ناكو

 ىلع كئادتعاب ةعيرشلا تيدعت دق كنا رخآلل لوقي م « اهقح ةبحصلاو



 ا 0

 اذا نم سانلا رايش ؛ لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو . كيخا

 الو 6 ماهفتسالا هةسسلو ىلع الإ همس بطاخ ال نا هنأش نمو

 لوقلاب هل رود الو 6 مارتحالا بيوس ىلع الأ بسد الو »م مالككلاب هأدس

 1 نيديرملا نه هناوخال هروحكا

 اوءفرت نا ماا : لوقي ىلاعت هللا هامح ر صاوخلا ىلع يكدس ثتمعمو

 نع دردلا همم هودانث الو 6 ةحاح ف مكخيش تملك أذا مكتاوصا

 مك هومظعو هومدعف نكلو 6 اضعب مككضعب يداني 3 بقللاو ةينكلا

 »ع هللا لوسر َْ هللا ىنأب لوقن لب 6 اضعد أمضعب يداني 31 لش أ لمح |

 وو هنآ كنع انةطساو 1 هللا يلو 1 يف دمس أ هل لوقت مخيشلا كلدذكو

 . كلذ

 عم ىسوم ةلاح رك شكت نا ديرملل يغبتد.: لوقي للا همحر هتممسمو

 © هخيشش لاوحا نم ءيش هيلع لكشأ املك مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا
 هعلطأو اًئيش رضالا ىلع ركنأ املك ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ناف
 ةالصلا هسلع ىسوم راكنا نا عم هتقول هراكنا نع عجري هتككح ىلع
 لك ١ ءايبنالا ذإ «© هتمصعل ماهفتسالا هجو ىلع الا نكي مل مالسلاو

 مهفاف امدلستو ءايح مرثكاو ابدا سانلا

 ناو : لوقد ندد رملا نم دحأ ةهضراأعو « ىدسد ملكت ذأ دينا ناكو

 نسم ًائيش هخيش نع منك ند ؛ لوقي ناكو . نولزتعاف يل اونمؤت /



 سنا #8 جا سس

 هنطأ ىلع ةيه راصو هئاخ دق ًاضديرعتو ءاعا ولو هل هرك لد مو هلاودا

 هل لحل هريض ىف ام هكلشا ركذ ناك هنا ولو ©« قيرطلا يف ةدقع

 نوديرملا هيلا بلقناو هخيش كب ىف خيش ربظ اذا هنأث نمو

 ىلع لبلد وبف هلإ تفتلا ىتمو « هيلا تفتلي ال نا هخبش نود رباكالاو

 هنا هخيش ىف دقتعي ال ديرم لك اولاق دقو « هعم ةيحصلا ءادتبا داسف

 نم ءيش نايرمم حصي الو هعم هتيحص دقعنت ال هريغ نم هتيبرتب ماعا

 ةخشملاا خمشلا درفتب نقيا (لك ديرملا ناف 4< هيلا خيشلا بلق رارسا

 . سكوملاب سكعملا مكحو « هتيححص تنكمتو هتمحم تيوق املك دلبلا يف

 هخرش ةعجارم نود هفشكو هعئاقوب لغتشا ديره لك نا ىلع اوعمجأو

 مولعلاب هيلع حتف ناو ديرملا ناف «© هنيبو هنيب ةلصولا تعطقنا لرلقف

 . رثكاو مسوا ةلاوحاو خيشلا ملع بابق لاوحالاو

 نا ديرملا ىلع بحجم : لوقي هللا همحر يفصرملا ىلع يدبس تسهدمسو

 هقفاوو هاضمأ للاعت هللا نم خسشلا هآر امن هخبشل هعئاقو ميج ىحم

 ناك اذا ةعقاولا ناف © هنع بارضالاب هرما هللا ريغ نم ناك امو < هلع

 اسماع ديرملا ديفتسيو « خ.شلل اهركذ ةكربس-اهاوز وجريف ةهلسس أهمف ظ

 « خيشلا عم بدألا ةبح نم هتحاس أربت انك فوكو عئاقولا ةحصب

 اممرو 2« سيبلتلا نطاوم نم هجارخاو رومالا هميلعتي خيشلا ةحاس أربتو

 هتقهش ةرثكو هشغ ةلقل هب لح يدلا رمالا كلذ خيشلا هلع لمت

 . ىلاعت قحليا بائج ىلا هئاوبا ةحصو

 ركذي نا ديرما ىلع بجي : لوقب ضيا هنع هللا ىضر هتعمسو



 « هسفن نم هدسافمو هحلاصمو هماقع ملعا هنال هخيشل هعئاقو عيمج

 غلبم غملِيو « لاوهالا بكرو لاوحالا سرامو رومالا برج دهنألو

 ابكلسي مل رفق ةيربب ةءاظ يف لخد نم مكح ديرما ويكحو . لاجرلا

 © رضفلاو عفنلا نيب زيي الو « اهيف رطخلا مقاوم فرعي الف < طق

 هءارد هل فصي راصف ءاودلاو ءادلاب افراع ًاسسط هل ْدَِخا نم مكحو

 . ملعا للاو هاومجل ةقفاوم هل ةرضملا رومالا لوانتب وهو

 هخبش ناكم دوهش مزالي نا هيف هك رتو هناكم نم هخيش رفاس اذا هنأش نمو

 هنأك تاقوألا نم تقو يف هناكم ىلع رم املك هخيش ىلع ملسيو هبف دعقي ناك يذلا

 ال هنا ىلع اوعجاو؛هروضح يف اهل هتاعار5 هتييغيف هتهرح يعاربو ؛ هنعباغ أم

 اوعمجأ كلذكو « نبا ها لوقي نا ناكم ىلا اجراخ هخيش ىأر اذا ديرملل يفشي

 «كعم لك 5 وأ 2« كدنع مانا ينعد هل لوقي نا ديرمل يغبني ال هنا ىلع
 هاري ام لك كلذ ىف رظني لب 4 اهوحن وا ةفرح لمعل كقرافأ وأ

 ةيابغ ديرملل لصحف كلذ ىلا خيشلا هياجا ارو « كلذ يف هل خشلا

 ىلا ةمعاد هيفام لك كلذك و . كلذ دعب هنم هخيش سفن ترفنو داعبالا

 ام ًادبا كلذ دعب ديرملا سلفي ال مث هعم ةمرحلل كرتو خيشلا ىلع لالدالا
 . هلاح اذه ماد

 ف رمالا داري نا رومالا سه رمأ لعف ف هخدس هرواش ادأ هنأش نع و

 ميمج نم ملعا ناك ٍرِْلَم نولوقي ةباحصلا ناك امك « خيشلا ىلا كلذ
 ًاناسدبو مهبولقل افيلأت مهرواشب ناك امباو ةرخآلاو ايندلا رومأب هباحصأ

 6 هيف مهراشتسا يذلا رمالا كلا ذل ةف رعملا ف وأ ادعم بدالا َق مهموأقإ

 خبشلا ةروشم نا اوم هللا لوسرل ثرالا مكحم خشلا يف مكحلا كلذكو



 . ديرملا يأر ىلا خيشلا راقتفال وه سيل ديرمال

 ديرملا بدا نم سيل : لوقي هللا همحر قوسدلا مهاربا يديس ناكو

 أذا هلأسد نأ الو “ هنق هسواج ناكل هتمزالم ةمكح نع هخيمش لأسد ْْن

 كلد ىف هسولح نا هحبش نظي نا رذحلو “ تاق ل هنع لقثنا

 ظوفح خيشلا ذإ ةحيحص ةين ريغب ةداعلا مك هنع هلاقتنا وأ تاكملا

 رذحمي نا هل يغشي كلذكو . يعرش ضرغ ريغ نم ائيش لعفي نأ نع

 لعق ىلا ردابي لب رهأب هرمأ اذا هرهاظ نع هخيش مالك ليوأت نم
 لوسر مهل لاق نيح ةباحصلا ضعبل عقو امك « ليوأت ريغ نم رمألا كلذ
 كلذ مدقت دقو ةظيرق يب يف الا رصعلا مد حا نيلصي ال خلع ها

 ٠ م رث

 نأ ددرملا بدأ نم : لوق هلذا ههحر ىعدععلاا فسون يدبس ناكو

 رهظ ناو هس هب هردمأ ام ”لعفتلو 4 هلوأتب الو همس مالك 50 فقد

 مالك نم أطخ هنا لدي ام رابتعا ديرملا ىلع نا اولاق دقف « أطخا هخش نا

 نع هجورخو هيلع هخيش مالك كردم ءاف «وه هباوص نم نسحا هكعبش

 5 وبق اذكو اذثت تدرا كنا تلمضخت ىلا لاق ناو « سوفنلا  تاسلت

 نم الإ نالذخلا نيديرملا رثكأ ىلع ىتأ امو « ةدارالا قيرط نع رايدا

 ناك نا نككما ام هشخيش هيف رسدتسي مضوم يف ىلصي ال نا هنأُس نمو
 لوالا فصلا يف ىلصي نأك يعرش رما كلذ يف هضراع نا الا ارضاح

0 



 2 ا

 . معا هللاو رضي ال كلذ ناف ىناثلا يف هخشو

 رده حعااسد نأ تادامعلا نم ”ةدامع لعق وأ ىلاعت هلأ ركذ اذا هنأش نمو

 ماد ام هلع بدأو أذهو 0 هملق تاتش مضيو بدأت هملا هخب يبس رظن

 ناك هسفنب لالقتسالاو ةيبرتلا يف هكلش هل نذأ ناف . هخش نذا تحت

 ىلاعت هللا ءاش نا هطس يتأيس امت ؛ هدر عمم هيي سب لاح هلاود كلاذ كهد

 . ةلاسرلا رخاوا

 قلخلا ىرب ىدح مولا ةصع لهأ نم هنأ يعدب ال نا هتأش نمو

 جرخ نم لك ناف رغلآ خيش ةعامج امس ال « هنم الاح نسحا مهاك

 نيديرملا نم ريثك ىلع ىفخي اذهو . هملجال درط يملا بنذلا وه اذه

 4ب انرمأب ام لك ف هل د.ملقتلاو هلوقل هداسقنالاو كيب هيه بدالا انيلع ب

 هيلع عمتجا ول ثيحي ةعيرشلا مولع يف ًارحيتم نوكي نا هتفص : باوجلاف

 مهباجأل ةقفلا عسا ف هورظانو ةعبرالا سهاذملا ءاماع نم مالسالا خداشم

 حرصت ١ ام لك ىلع لالدتسالاو ةرهأملا جيجلي مهعطقو بهذملا لوقنم

 ٠ اهلها مأقم ةعبرالا ةمئالا بهاذم رب رقت ِِق موقيو ل هك ةعد رسشأأ

 هدئاقعو هلاعفاو هلاوقا يف هنسلاو باتكلاب ًاديقتم نوكي كلاذ دعب مث
 كلملا وا تاطيشلا وا سفنلا رطاخ نم اهلك رطاوخلا نازيبب ًافراع
 هظرش ند»و 8 رطاوخلا هذه نيب ناهةرفلا فرعدو ل ينابرلا رطاخلا وأ

 نع هعطقي وا ديرملا يقري ام لكب اقراع « هريغ لاؤس نع هديرم ينغبل



 ا ىلع ةردك هل 0 نا ضيا هطرش نمو . ةقبقحلا نيع ىلع افوقوو

 ,ىده لبق ناف . ثيحأأ نه يدبت الا نإ م هيس . ةراشإب 3 ديرلا ٠ قدص

 نم لكف « كولملا ةسامسو ءاطالا ريبدتو , ءاسنالا نيد هدنع نوكي تا

 عليج ناكرا ابنال داتسالاب ةقضقدح بقلملا وبف فثالثلا هذه عم

 . تاماقملا

 لضفا يخأو يفصرملا الع يدبسو صاوخلا ابلع يديس تعم#و

 مبرا : ضعب لوق مهضعي قدصي «ًارارم نولوقي مهنع هللا يضر نيدلا

 يهو قح ريغب نامزلا اذه يف اهبلع خايشالا سانلا محاز دق بتارم

 ناف « ةولخلا ديرما لاخداو ةيذعلا ءاخراو ةقرخلا سالو ركذلا نيقلت

 ©« طورسشملا دقف طرشلا ىقف ىتم هنال اهنم دب ال ًاطورش اهنم .ءلكل

 قيرطلا لها دنع طرسشب تسبل اهركذت يتلا طورشلا هذه نا لاق نمو

 خايشا عمه بدالا ءاساو لب دقف هبف اهليصحت .نع زجاع وه هنوكل

 نيخرشمتملا ضعب همف مقو امك <« لبخلا ىلا مهيسنو بلك نيضأملا _ قيرطلا

 وهو يقيقحلا نيقلتلا ركذلا نقلي نم طرش اماف . ىح. ريغب نامزلا اذه ىف

 ىلاعت هللا هردقي نا وبف لامكلا ماقم ىلع فارشالا دنع يمانلا نيقلتلا
 الف هللا الإ هلإ ال لع نم هل مسق ام عيمج ديرملا ىلع ملخي نا ىلع

 نم را عراشلا ابب حرص يتلا ةعيرشلا ماكحا نم اثيش لبجم ريصب

 كلذ دعب هيئقيق ©« تاحانمو تاهوركمو تامرحمو تابودنمو تابجاو

 عيمج يف سانلا سردي ريصي لب « هقفلا بتك ةعلاطم نع نيقلتلا
 هبشتم وبف كلاذ ىلع ىلاعت هللا هردقي مل نمو . نيدبتجلا ةمثألا بهاذم
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 امأو . ريغ ال مهب هيشتلا رجأ هلف مبتافصل ققحتم ال قيرطلا لهأي
 ماقم ىلع فارشالا دنع يقيقحلا سابلالا ةقرثلا ديرما سيلي نم طرش
 تافصلا عيمجس بلس ىلع ىلامت:هللا هردقي نا هطرشف ضيا لامكلا
 ءادر وأ ةيقرع هيلع يتلا ةقرلا عزنب هل هرما لاح ديرملا يف يتلا ةيدرلا
 الو « ءيس قلخ اهعؤن دعب .ديرملا دنع فلختي الف <« صيف وا ًارازإ وأ
 نم (حوسم لفطلا نطابك هنطاب ريصي لب © سوفنلا تانوعر نم ءيش
 هنم هعزن ام ريظن هيلع ناك ام كلذك هسملب” خيشلا نا مث . ةليذر لك

 ابيلا لصد ناك يتلا ةيدمحلا قالشالا نم هل مسق أم عيمج هيلع غرفيو

 دعب هنم رهظي داكب الف اغابصنا اهب ميصنيف ةضايرلاو ةدهاجلاو جالعلاب
 وبق كلذ لثم ىلع ىلاعت هلأ هردقي مل نمف . ءيدر قاخ الو سفن ةنوعر كلذ
 .ريغ ال مهب هيبشتلا رجا هلف مهققحم نه وه سلو موقلاب كلذك هبشتم
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 هللا رظن ءيش لك يف ةدايزلاو ومنلا رس ديرملا ىلع ملخي نا ىلع ىلاعت
 هعم دلتما بشالا وأ رحتملاو لمعلا بم ول يدحس هديب ةسف وأ ديرملا

 ىلع باثيف ةمعنلاب ثدستلا رابظا باب نم اذه ةبذعلا ءاخرأ نوكمف
 ' ىبا نب ىلعل ةبذعلا ىخرأ ال رع شا لوسر نا اسنغلب دقو . كلذ
 لصي ملو ةمطاف تيب فقس علصج هعم رصق هلع هلل يضر بلاط
 فك نم آلمك ءوضولا ًاضوتي ناكو « هعم دتماف هدم رخآلا رادجلا ىلا
 ديرملا ىلع رسلا اذه علخ ىلع ىلاعت هللا هردقي مل نمف . ءاملا نم دحاو
 « تحلص نا هتين رجأ هلف موقلاب هيشتلا هجو ىلع وه امنا 4 ةبذعلا ءاخراف
 كللذو 0٠ه ريغ لع اب هةيسنا ىأرو ةيذعلا ءاشراب مخ امر دد رملأ نأف

 مراخلا كد ملأ لخدب نه طرشو ٠ هريغو رامجس نبأ هد ىتفاأ امك 4 مارح
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 نا وحن هلخدي ال يذلا حمحصلا هفشك قيرط نم ىلاعت هللا هعملطد نأ وبق
 اهتم ءيشب لخي الو ةواخلا طورش عيمج لح.ف ىلع ردقي ديرملا كلذ
 لوصح ىلع ىلاعت هللا هعاطي كللذكو « ةولخلا ةر 4 لصحبل كلذو
 ناف « ةفرعمو ىلاعد هللا نم ةئيب ىلع هلخدبل ديردل ةولخلا تارمث عيمج
 <« قداص ديرع وه سلف اهتارمث هل لصحي ملو ةولخلا بادآي مقي مل نه
 خيشب وه سيلف ةولخلا تارمث ىلع ىلاعت للا هعلطي م خيش لك نا اك
 قيرطلا لهأب نيئزبتسملا نم وهو < هسفنب هسفن يف لوتقم وهو قداص
 ريصق ريمأ وأ ضاق ةباي يف جرخ اذا لايخلا نه ملح مكح ةيكلحق
 هللا لأسن « دعلل ىلاعت هللا تقم نيع كلذو . هيلع نوكحضي راغصلا
 ناك اذا ديرملا طرش نم قيفوتلا للاب, لوقأف كلذ "تدع اذا . ةيفاعلا
 كلذ ركذي نا روصلا نم ءيش هل ربظو ةولش يف ىللامت هللا ركذي
 « كلذ وحنو ىناحبس وا انا الا هلا ال للا انا هل لاق نا ايس ال هخيشل
 لقملو © هتمذ يف كلبي هنأف هيلا لمو هخياش نع همتكي نا رذحالو

 ةروصلا كلت دوهش نع لفاغتي مث هلثك سيل نه ناحبس« شاب تنمآ
 هروكذم رارسا نم رس هل ىلحتي ىتح نككماام ركدلاب اهنع ىبلتيو

 ةواخلا يف ماد ام هتمه قلعي ال نا هطرش نمو . هب ركذلا نع هنغق
 ركذي لب هريغ الو رادج ىلا أدبا هتولشخ يف دنتسي الو ةمارك لوصحم
 ىلا سلجملا حتفي نيح نم هنيع اضمغقم < هسأر اقرطم هرمأل ًالاثتما هبر

 نم سماج انا : يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوقل اظحالم « هنم غرفي نا

 رذحملو ةيدرلا رطاولا هياع تفدارت اذا تشي نا هطرش نمو . ينركذ

 هناف « ةوللا هذهب الو قيرطلا هذهب ةجاح ىل ناك ام هسفن يف هلوق نم

 يفو قيرطلا هلوخد لئاوا.هياع ةيدرلا رطاولا فدارت نم كلاسال دب ال
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 هنوكل « هل>حرو هاني هيراخم هيلع بك ربو هيلع شحم سلبا توكل ةولخلا

 هلل دوسحت وهو . العو لج قحلا ءاسلج نم نوكن نا ىلع امزاع هآر

 وهف ىلاعت قحلا ةرضح نم بيرقت بلط هدنع ىأر نم لكلو « ىلاعت

 «طق ًاريش انل بحي الف هيبقع ىلع اسكان هدربو هتبن ريغي نأ ىلع صرحي

 ةهح2 نم ضراع هل ضرع الك هخشب ةثاغتسالا ديرملا ىلع بحي نكلو

 ضراوعلا هنع عفدنت هخيش ىلا هداتتسا ةكربب هئاق ناطششلا وا سفنلا
 . ىلاعت للا ءاش نا

 بحبل ةلوشد لدق لك الا ةلقو مالكلا ةلف هسفئ دوعد نأ هطرش نمو

 . ءرهس رشكيو همالك لقيو ةلزعلا
 « خشلا نذإب ةولخلا هلوخد يف هدنلا صلخ# نتا هلطرش نمو

 يغبثيو . خيشلا نم نذا ريغب الو ةحلاص ريغ ةيئب اهوخد.هل زوجي الو
 ثيدحلا ىف نإف « هريشش نم سانلا حيرتسيل هقالخا بيذبهت اهب دصقي نا هل

 لخدب نا هطرش نمو . هشحف ءاقتا سانلا هكرت نم سانلا ريش : اعوفرم

 ةصاخللا هللا ةرضح هنا ثرح نم دحسملا لخدي اك ةسهلاب ةولخلا

 ةجوز نم هاوس امع مطقتيو اهلخد اشك هسفن رش نم هللاب ذيعتسيو

 روطخ نال © كلذ نم ءيش هلاب ىلع رطخي داكي الف 2« لامو دالواو

 ىلا لصب ال هنا ىلع اوعمجا دقو « ءارو ىلا تافتلالا ةمالع نم كلذ

 لشخدي ال نا هطرش نمو . هئارو ىلا تافتلا هدنع ناك نم هبولطم

 ةمهو روضح نيتمكر اهبيف ىلصيو هلبق هخيش ابلخدي ىتح ةولخلا يف
 هلع برقمل ديرملا باق يف كلذ ضيفي مث ىلامت هللا عم بلق ةيممجو
 . حتفلا قيرط



 5 8 يا

 لبقي لب تاماركللا نم هل مقي ام ىلا تفنلي "ال نا هطرش نمو

 فقو نمن « هعم فوقو ريغ نم هدع هركشل ىلاعت هللا مم ابدأ كلذ
 تاماركلا كلذكو . ةرغتالاو ايندلا ريش هتاف كلذ نه ءيش عم

 ىلا جاتحي ال ىلاعت هللاب هنيقي يوق نمو ءاسنلل ضيحلا ةباثمي لاجرال

 هنبدد ىف هندثت ةمارك

 ة نع بحمد هيأ هب هةلصنم همس ةمئآحور ىر نإ هطرعش نمو:

 همددرم كد خمشلا ةمناحور لب ل ..آ كد رمد هةحور لاصتال هحدس

 هخبش ةطساو .فرب نا رذحملو . ًالثم فلا فلا ةئام اوناك ولو مهلك

 هللاب هليل لئاط ىلع لص الو قزمتب هناف ةطساو الب هللا ىلا هحوتدو هل

 الف هيلا ىلاعت هللا رظنيل ةبقارملا مئاد نوككد نا هطرش نمو

 ىلا ةلقغلا هتدر كلذك هبر نع لفغ نم ةظحل ديشمملا اذه نع لفغر

 . ةولخلا هلوخد لبق هل ناك يذلا هلاح نم صقنأ

 لاحي عوجلا نال كلذو ةولخلا ةدم اًئاص نروكحي نأ هطرش نمو

 . باقلا رفصف نوكد م ردقد ةيئاملاو ةسارتلا ءازحالا نم

 سمش عامش ابلخدي ال ةاظم ةولخ ىف الإ ىلخي ال نا هطرش نمو

 اسمناف ل ةرهاظلا ساوجلا ١:قرط هةسفر نع دسدل كلذو راهن ءوص الو

 0". بلقلا ساوح حتفل طرش

 ردامب لب فلو ةدواو ةظودل ثكمي الف ةرابطلا ماود هطارش نمهو

 ش . هبلق يف راونألا ًالألتت كلذو ثدحا املك ةرابطلل
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 وغللا مالك بأي كيسد و عو رسم مالكي الأ | ماكتيال نإ هطرش نهو

 مس مالكلا هرضي الو « ةولخلاب لصاحلا روئلا نم ًايلاخ املظم هبلق

 ةولأللا ةدم هل [مداخ خيشلا هلعج يذلا همداال الو هعئاقو يف هخش

 ١ ةرورصأا رداقب كلذ نوكي نكل

 مالك عامس نع ةديعب |مف ثككم ىلا ةولخلا .نوكت نا هطرش نمو

 عورمشملا مالكلا فالخم ةماظ بلقلا يف شوي سانلا مالك عامس نال ؛ سانلا

 رم 5

 ىلا رظان ريغ هسأر اقرطم ةالصلاو ءوضولل جر نا هءطرش ندهو

 ةواالسا ْق قرع هل لصح امر هنآل 6 عيدا هدشرو هسأر ايطغم ديسعسحا

 نه رذحملو 6 ةواخلا بادآ نع عمطقناو فعضقف جرح ال ءاوملا هحنإو

 ثأف 6 ٌةالصلاو ءوضرأل جرت ادأ مظعتلاب هيأ موحد رو هل سانلا ةلظح الم

 . لئاق مس كلذ

 لصح ام اولاق دقف « ةعايج يف لب ًادرفنم ىلصي ال نا هطرش نمو
 رهحلو < ةعاجب ىف ةالصلا هكرت نم الإ ىلتخا اذا هلقع يف لبخ دحال

 باجحلا ثرويو بلقلا يسقي كلذ ناف ءاملا برش ةرثكو ميبشلا نه

 . مونلا بلجو ةلءطبلاو لسكلا ثرريو بلقلا ملظيو

 ابللحيو ةعيرألا ناكرألا بيذي كلذ ناف « مئادلا ربسلا هطرش نمو
 توكلملا ماع ىلا رظني كانهو رانلاو ءاوهلاو بارتلاو ءأملا يهو

 . هير بصضقت ءىس لك نم رفشو هبرر ةأضرم ىلا ناتشمق
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 ةباآ.مهف يف لقعتلا يف الو رطاخ ىف لساتي ال نأ هطرش نمو

 كلذ لثمل لمحت تسيل ةودخلا نال .. كلذ ريغ نع ًالضف ثيدح- وا

 ىلتشا الو ؛ هخيش ريغ دحأل هتولش باب معتفي ال نأ هطرش نمو

 ظ . هعم ًادحأ بحصي ال ناك ءارح راغ يف رتل

 موسرم هنال هنيش هب هرمأ يذلا ركذلا نع ةلفغلا مدع هطرش نمو

 . خيشلاب بلقلا طبر مم تاك اذا ةيالولا

 نيعبرأ نبع نيق جرخ ابغاب اذا ةدم ةولخلل نيعي ال نا هطرش نمو

 موب لوأ يف ةولخلا نم جرخ ©« تضم ادا جورخلاب هسفن ثدحو آلثم اموي

 ىلع بحبف « ةولخل ةدم بلقلل ةقرفتلاو تاتثلا ثروي هنأل , رطاخلا اذهب

 خمشلا هرك ذ - ةمامقلا مرن الإ اهنم جرخم ال هربق ةولخلا لمحم نا يلتحلا

 . ىهتنا « ءارقفلا بلاغ هل هبتني ال ىتق» رمأ هبا لاقو يركبلا نيدلا مهن

 ةولخللا ىنعم مكحأ نم : لوتد هللا همحر رفصرملا ىلع يديس تعمسو

 قا رس بطاخي راصو مجلاب ( ةولح) هل هرجولا راص ( ةمجعملا ءاخااب)
 باجس الإ باححب اهر نع بجحس الام قللا بولق نمو « ىلاعت

 .. ىبتنا « ةمظعلا

 الإ ةولخلا ديرملا لخدي نأ خيشل يغش ال ىلا ةولخلا تارمث اماو

 عاونا نم نررشعو ةسمخ يبف هل الوصح هفشك قيرط نم ملع نإ

 ناو ٠ حتملا ةحص تامالع نم اًنوص>ح تا ىلع اوعمجا دقو فشثكتلا

 نم هل لضفا فرحلاو عيانصلاو بسكلاو ملعلاب هلاغتشاف هل لصحت مل نم

 تافوشكلا نم كلل لصح اذام ىلتخا نمل لاقيف «© ةولخاا لوخد

 الاو هانقدص ًافشك نيرشعو ةسخل مهذب امفشاك هانأر ناف مولعلاو



 سس وو

 نع هل فشكي نا ىلتخمل لص يتلا تافوشككلا لوأف « هنع انضرعا
 يف سانلا هلعفي امنع رادج الو ةداظ هبجحي الف هنع بئاغلا رشحلا لاع
 هنأل ًاروف فشكتا اذه نم ةبوتلا هيلع ابجي نكل « .يتوبي روعق
 . راتسلا همساب قلي نا ىلاعت هللا لأسي نا هل يغبنيو « يناطلس فشك
 ةبّور دذع هيثبع ديعلا ضمد نأ للايلاو يدسحلا فشكلا نيب قرفلاو

 ناو <« يلايش وهف فشككلا هل يقب ناف © لعف ةيؤر دنع وا صخش
 . صوصخم تاك قلعت دق كاردالا نا ملعيلف لاز

 ريصد الق ةّيسحلا روصلا يف ةّيلقملا يناعملا هلع لزنت نا : اهذأث
 . لقعلا هقيرط امم ءيش ليصحت يف ركف باعتا ىلا جاتني كلذ دعب

 نيللا بريش نا هل يمينيق بارش اهبف يناوأي ىقؤي نا : اهثلاث
 لسعلاو نبللا نيب عمج ناو « لسعلا مث نيللاف الإو ؛ : اهنم
 رخلا ناك ناف 2< حطشلا ثروي هناف ريلا برش نم رذحلو «© لضفا
 « نوبعلاو رابآلاو راهنالا ءامب جوزمملا نود هيريششبلف رطملا ءامب ًاجوزم
 ةدر#لا ينامملا ماع هل ىلحتيو لاخلا ملاع هنع عفتري قح رد ذلاب هيلعو
 . داوملا 0ص

 ةرصد ْق رك ذلا نع ينغدو روك ذملا هل ىل_ىش نأ : أايعبار

 . ةدهاشملا

 ف اهلك ةكلمملا بتارم ىلاعت قحلا هلع ض رعد نإ : اهسماخ

 . اهملا تافتثلالا هل يغني

 امهريغو ةيتدعملا راجحالا رارسأ نع هل فشكد نا : اهسداس
 ءاسيكلا لمع فرعيو مفانملاو راضلا يف هتيصاخو رجح لك رس فرعيف



 هس ١ هازل سل

 ىلا تافتلالا يفيثي الق « نامزالا رورم ىلع ريغتت ال يتلا ةحبحصلا

 | . كلذ نم ءيش
 ةيشع لك هيدانت ىتح تاسنلا رارسا نع هل فشكي نا : اهعباس

 نمت < كلذ ىلا تافتلالا هل يفيثي الو 4< صاوخلا نم اهيف امب هربختو

 امب فشكلا اذه لوصح دنع هواذغ نكمسلو © درط كلذ ىلا تفتلا

 . هترارحو هتبوطر ترثك

 مسيو تارشحلا ىئتح هلك ناويحلا رارسا نع هل فشعكي نا : اهنءاث

 امبو ةراضلاو ةعفانلا صاوخلا نم اهيف هللا هعدوا امب هف"رعتو اهيلع

 ةلميلج ةدكن انهو . ددحمتلاو حمي سكلا عاونا نم هب ىلاعت هللا دنبعت

 يف هيلع وه يذلا ركذلاب ةلغتشم ملاوعلا ىأر نإ يلتحلا نأ وهو

 هل مقا ىذلا وه هلايش ناف يقيقح ال يلايش فشك هنا ملعيلف ةولخلا

 ففشك وبف يه اهراكذا عاونأب ةغتشم اهآر ناو < تادوجوملا يف

 : يقمةح

 بسس يه ىلا ةأاسحلا ماع نايرس نع هل فشكي نا : ابعسأت

 يف تادادعلا جردنت فدك و تاد لك يف رثالا نم هيطعت امو ءايحالا

 . ةتءملا نم ةمحلا ةالصلا ةأشن فرعشف نايرسلا اذه

 فقواحملاب بطاخيو ةيحوللا مياوللا نع هل فشكي نا : اهرشاع

 تالاحتسالا روص هدف نيأعي بالود هل ماقيو تالاحلا هيلع عودتتو

 .٠ هسكعو افيطل فيشكلا ريصي فيكو

 بلطي ىتح. رسلا رئاظت رون نع هل فثشكت نا : اهرسشع يداح

 . عقدايو هنع عطقني هناف فخي الو ركذلا ىلع مددلف هنم رتستلا



 سس 4 هر دس

 بسك ارتلا ةهروصو عسلاوطلا رون نع هل فشكل نأ : اهرمثع ىلأث

 نيب فوقولا بادآو ةيهلإلا ةرضطا ىلا لوخدلا بادآ فرعتو ةيلكلا
 كانهو 6 قلخلا ىلا مادنعك نه جورخلا بدأو 6 العو ىلع ىلا يدد

 ةدصحأو تاذلاو نطاملا ف ”ديز رهاطظلا نم صقن م ىبش لك نا اف رعد

 . ةقسقح ”صقن مث امو

 فرعيو ةيرظنلا مولعلا بتارم نع هل فشكي نا : اهرشع ثلاث
 . ىلاعلا يف يملإلا رسلا نايرسو مايفالا ىلع أرطت يتلا طيلافملا روص

 لامخللاو نسطاو ريوصتلا ماع نع هل فشكي نأ : اهرشع عبار

 . هدنع اب دوجولا يف ءيش لك هدميو
 57 لكو اهااوعو اميطقلا باأرم نم هل فشكم نأ 4 أه رمشع سما

 زوهرلا ماع ىطعي كانهو « ثاسللا ملاع نم وهف كلذ لبق هدهاش
 . بهولاو لامجالاو

 ةادالا ميمج فرعيف ةزعلا ملاسع نع فشكي نا: اهرشع سداس
 متأ ىلع ريلي دمه ةئساوب هللا دنع نم ةلزنملا ةميقتسملا عئارشلاو ةميلسلا
 5590- ديأتيو موسع ىلاعت هاكح وأو هقاح لوف نم هللا لوق ردكو امهوحو

 . مظعتلاو ريقوتلاب اهلك هلباقتو ةمشإلا ةرضألا يف اهبتارمو

 . رارسالا تاضماغ نع هل فشكي نا : اهرشع مياس

 نئازغشو زحعلاو روصقلاو ةريخلا ماع هل فشكي نا : اهرشع نمأث
 ٠ طق نوماع نانحلا نم ىهو لامالا

 ابلهأ بتارمو نانجلا عيمج نع هل فشكي نا : اهرششع عسأت



 ا ا؟وهباس

 بتارمو اهتاكردو منبج نع مث < ىقيض قيرط ىلع فقاو وهو مبلك

 لحو رع هللا ةدغ لها حاورأ نع "3 فشكي نا : ثورشعلا

 ايل هذ ا ةسيئ يف لد و جارسلا لياَتك لداتبو نابهو حو همف هذخأيق

 ٠ أهردق ردد

 رولسو مدآ ,ىسد روصك روص نع هل فشكم نأ : أهند رشع ئاث

 ىري نيح لهذي الف لوقملا شهدي حيبست مهلو ضايب روتسو مفدت

 ةبقاع هفرعيف ةيذامحر لا راسا نع هل فشكي نا : اهبنيرشع ثلاث

 . ءاعمالا تارضذح نم هنازامو هرمأ

 و نيقداصلا ءارقفلا ناود نم هسفن ىحن دقو ةولخلا نم جرختو ةنسلاو

 3 . 2 00 ا ٠ . 0 تاه

 رم اك هللا ةرضح نم مذآ هب جرخا يذلا سلا تقو وه ذإ 2« قيرطلا لها

 . ديصيو مالاو_لوخلا ىلع يشم ىلاعت هللا هيطعي نا ؛ اهئيرششع سماخ
 هيلع عليو ضرالا هل ىوطتو « ىلاعت هللا نذداب نوكلا ىف هتمبب فرصتي

 بر هلل دماو .ةولخلا تارث هذبف « هلاب ىلع رطخي مم ام ملخلا نم كانه

 ظ . نيملاعلا
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 لك لوقيو رثكاو نيعبرالا يلتخي ينيرحلا سابعلا وبا يخا ناكو
 : يهو « دادعتسالا صقان ثبع يبق مولعلا هذه اهبحاص حنمت ال ةولخ

 « ءاقشلاو ةداعسلا بابساو « مادقالا تالزم معو « ربكالا عملا ةرضح ملع
 عبمج معو “ لاوحالا رئاس يف جاردتسالاو ةماركلا نيب قرفلا ملعو
 ةبط -فالتخا ىلع ىلاعت هللا_دنع ملاعلا بتارم
 . لوالا اهيبا ىلا تاناويحلا ميمجحا

 بيغلا ماع يف ةداهشلا ماع نوطب معو ةيهلالا تايلجتلا ملع اهنمو
 رشح مدعي لاقف فشكلا لها ضعي لز ملعلا اذه نمو ؛“ هسكعو
 هزع باغو « اهبحاص ءاش ةروص يا يف لوحنت احاورا ىأر نيح داسجالا
 . ايندلا يف اهاح سكع ةرختآلا يف حاورالا يف يوطنت داسجالا نا

 ماقم يفو ناميالا ماقه يفو مالسالا ماقم يف اهلك نآرقلا رهاوج مع اهنمو
 . ناقيالا ماقم يو ناسدالا

 عملا ىلعو ليصفتلا ىلع ةرثآلا رادلا يف ةكئاللا بتارم ملع اهنمو
 دحاولا مسجلا دوبشو « نامزلا يطو « قيضلا يف عساولا لاخداو « نب دضلا نيب
 02020 + دحاو نآ يف رثكأف نيناكم نم رثكاف نيناكم خف

 تاومسلا نيب ءاوملا ةكئالمو ضرالا- ةكئالمب ةقلعتملا ةادألا ةفرعمو ابهتالص لاح اهبر دمي اهحيبست ثيح نم تاناويحلا مالك لع اهنمو
 ظ ظ - مزاربلا معو « اهلك

 ةسدقالا تالالظلا معو « بجهلا قلخ نم بويغلا زاربا لع اهنمو
 هضرعو ملاعلا لوط معو « ظوفحلا حوللا يف ةرطسملا فورخلا ةيفبك ٍلعو
 . ثسلا تاهللا م



 هس ١١

 هرضح فلا ل وعيس ابتدعو ةينادمصلاو ةشنادرفلا تأرضح مع أبهشهو

 نم ابلك اببلمي ريصي ثيحي ةرضح لك لهأب ةقلعتملا ماكحالا ةفرعمو

 بابسالا معو قوتخلاب لصولا لصفو قورعلاب ىقتئرلا قتف مولع اهنمو

 هببش امو * هللا نود نم ًابابرا ناثوالاو مانصالا تذختا ابلجا نم يتلا

 . هيبن ةعيرش هتفلاخم ىف ةحمو ةلم بحاص لك

 له « العو لج يرابلا مالك عجري ادذالو عوجرلا تارضح ىملع اهنمو

 لحم امو ©« ةصاخ هيسن وا ههاعل وا « اهبلع ةدئاز ةمئاق ةفصا وا « هتاذل وه

 ريصي ثدحن ابي قطنلا لاح ”ةكئتالم فورحلا تاروطت ملع ابنمو

 . ىلخلا مالك نم ةكئالم هلك وجلا ى رب فشكلا اذه بحاص

 هل له ال نم هزيدمبو ةأصعلا 2 ءاقشأإا كب بيه نه تامالم مع اهذمو

 أوعراسو : ىلاعت هلوق ون يف ريمضتلا معو « هتببج ةيؤرب ًالصأ ءاقشلا ف

 بوندلا يف عوقولاب الإ ةرفغملا ىلا عراسي ال مولعمو « مكبر نم ةرفغم ىلا

 . فيرش ملع وهو ابنع يبنلا تش دقو

 ةكئالم ابق ماوس ضراو ضرا لك نيب لهو ل هلع هدابع صاوخ

 ظ .ال ما

 . ليم دمج ماقم نم ابلك اهجارختساو تاماركلاو

 أم ملعو « ةنوكلا تاماركلاو ةيشزربلا تايآلا رهاظم ملع ابنذمو



 ا ل

 تامايفنالا ملعو « را رسالا مولعلا نم فيكلا باحصا هب ىلاعت هللا صخ
 . ةيموهدلا ةرضحو ةيسودرفلا فحصلاو ةيككاملا تاماهلالاو ةيسدقلا |

 اهتايحية سمو ةمآ لك عاستا ىلع بحت قتلا بادآلا ملع اهنمو
 . اهريغ نع

 فرح يأب زونكلا ميمج تامسلط لح ةفرعمو زونكلا ملع امنمو
 2 فرصتدو صوصخ لاخحو ص وصخ دمع ىلع ءاحملا فورح نم ماس

 ءاسينالا د رورمحعل ءادتقا كلذ. كدتي 0 ماس أمي امذدلا زودكا عيبه يس

 ْ . ءامل والا

 بيرغ ملع وهو ظاقلالك ضعب ىلا اهضعب ينامملا مض ملع ايمو
 ىق لام طظافلالا نع يناعملا نت رو م طظافلالا عم الإ دجسوت الل يناعملا نال

 ش . لقعلا

 حاضباو ناميالا بتارم موقت و رارسالا سس ىم.عم لا كلف ملع ابهندمو

 ةرضح يف مه ١5 نييعتلا ىلع ءابلوالاو ءايبنالا نيب ليضافتلا ملعو ' سلا
 ظ ظ . ىلاعت هللا

 بجحي امو ةرثآلاو ايندلا يف ةيناوهشلا بجحلا ةرضح ملع اهلمو |
 . هبجحمي ال امو ىلاعت هللا نع اهنم ديعلا |

 لقعلا هدلو املك نا ملمي هنمو نيهادبلاو ةلدالا دلاوت ملع ا-مثمو
 لو دلد مل ىلاعت لاق 6 هيحاص ىلع دودرم ويق ىلاعت هللأ ةقرعم باب يف

 ظ ظ . مهفاف « دلوي
 ماذملاو دماوحلا عيش لباق هنأ ناسنالا ملعب هكدمو عمئابطلا ملع اهنامو

 مالصلا مهيلع ءاسنالا ني وس ماذملا نع جرخ ام هنأو 6 هتنمط يح نه



 دس 1س

 ١ فشكلا مولع فرشأ نم وهو بسدرغ يبس ه.لع درب .

 « دئاقعلاو لاعفالاو لاوقالا رئاس يف لطابلا نم قحلا زيت مع اهنهو

 نم سبابلا بحلا كردي ام « انش قحلاو همف حور ال اترم لطابلا كارداو

 اد قف ول ةنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع ليلد ةماقأ ريغ نم رضخالا

 . ىلاعت للاب ذا.علاو

 عماج ىلاعت هنا كحل نه اذكمهو هطس لاح ف هضمفو هضدف لاح ف

 دع (فورعم وه 6 كلذ نه ةمعرشلا صوصنلا هتحنرخأ 5 الإ دادضالا

 8 ىلاعت هللا لها

 نيكلاسلا عيمج ىلع سيلبا اهنم لخدي يتلا قرطلا عيمج مع اهنمو

 . مولعلا فرشا نم وهو مهنع هقرط عيمج دست قتلا رومالا ةفرعمو

 اذه يف افوخد لبق حاورألل تناك يتلا ماكحالاو تافصلا ملع اهنمو

 هجولا كلاسلا فرعي هنمو « اهوخد دعب ابملع نوكت يتلا تافصلاو مسجلا

 لكل ناف ًاعيمج اهيلع باذعلا ناك ىتح تاعاتحا نم لصح يذلا

 ٠ ىهتنا < فلكم ريغ هدارفا ىلع امهنم دخاو

 . هللا هحر نيدلا' لضقأ يخأ اهركذ يتلا ةوللا مولع ضعب اذبف

 ٠ علطي ال ةولخ لك د .لوقي هنع هللا يضر يفصرملا ىلع يديس ناكو

 ةعورشم ريغ يهو اهل ةرمث الف مولعلا هذه ىلع ابنم جرش. اذا اببحاص

)8( 
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 قدر يبادأ مع نع هَل فشكي نأ : الواقف 6« برقا ءابرلا ىلا يه لد

 04 امدنأت ٠ ةناسلا تاملاكملاو ةينابعلا تادهاشملا بادآ مع ىاععي تاو 1 ةالصلا

 نم رادلا ىلسخدي نم ةفرعمو ةنللا لها ةفرعم ىلاعت هللا هيطعي نا

 هاصخا ام عسمج ملع ىلاعت هللا هءطعي نأ . اهلا 8 الخ دب اب نم نب دحوم ا

 ىلاعت هللا هيطعي نا : اهعيار . ثاثو تاره مست اهلثم يف افلا نيتسو ةئام
 مأاقمو ناعالا ماقمو مالسالا ماققم 2 ةدسلاو باتكلا .ماكحا ةقرعم

 اهانسو امناكراو ةدامع لك طورش فرعي راصد و ناقبالا ماقمو ثاسحالا

 ٠ نارعغ مع وهو تاماقم ةعبرالا هذه نم مأقم لك ِق اهءادآو

 تايمعم لحو قئاقحلا روهر كف مع ىلاعت هللا ةيطعي نأ م اهسما.م

 . قئاقدلا

 هللا ةريضح ىلا لوخدلا بادآ ملع ىلاعت هللا ه.طعي نأ : اهسداس

 « رصحنت الق ابعورف اماو © بدا فالآ ةرشع اهتابماو ةالصلاب ةصاخلا

 1 هردق ىح هللا أوردق اهو

 نم ةلزنملا بتككلا مسي جارختسا مع ىلاعت هللا ةيطعي نأ : اهعباس

 هللا يبعلطا ةولكلا تلخد الل : لوقي لودتملا مهاربا يدبس ناكو

 هلك نآرقلا عوجررو نآرقلا ىلا ةلذنملا بتكلا عيمج عوجر ىلع ىلاعت
 ىلإ ءابلا عوجنرو ءايلا ىلا ةحتافلا عووسرو ةحتافلا ىلا هيناعم ثيح نم



 اس أ خا

 تئش فرح يأ نم نيدبتحلا بهاذم عدمج جرختسا ترصو < ةطقنلا

 . ءاحملا فورح نم

 لوق لك دانسا ةفرعمو ءامسالا تارضح ملع هللا هيطعي نأ : اهنمات

 : يملا مسا ىلا ةعيرشلا يف

 فلا اهتاهماو ةعاسلا تامالع لك ملع ىلاعت هللا هيطعي نأ : اهعسات
 ةمربمللا رومالا فرعي ريصيو <« ةنئس دعب الا ةدحاو لك عقت ال ةمالع

 الل ةمرمملا ىف ففخميو ةقلعملا يف ددشيف تارككاملا نم ةقلعءملا رومالاو

 . عراشلا هب ريشا ايف ضراعي

 سنالاب ةصاخلا نسلالا رئاس ةفرعم ىلاعت شا هيطعي نأ : اهرشاع

 هتروص ريغ ىف لكشت ولو مهنم دحا مالك مهق هيلع ىفخمي الف نجلاو

 . ةيلصالا

 ىوط يذلا ردقلا ريس ملع للاعت هللا هيطعي نا : اهريثع يداح

 قيرط نم ماقملا يف هثرو نمو را دمخ ادع ام قئالخلا نع هماع

 . فشكلا

 نم ناسنا لك هيلع يوطني ام ىلاعت هللا هيطعي نا : اهرشع يناث

 . هفنأ هيّؤر درجمب رشلاو ريخلا

 ءاملا يف اياطخلا تالاسغ ةفرعم ىلاعت هللا هيبطعي نأ : اهريشع ثلاث

 رئاغصلاو رئابكلا ةلاسغ نيب زيمي ريصبف هنم سانلا ربطتي يذلا

 . ءىطخي الف ءاملا كلذ ةيؤرب ىلوالا فالشو تاهوركم او

 لبقي اه ةفرعمو عئابطلا مع ىلاعت هللا هيطعي نا : اهرشع عيار

 . تاناويحلا رئاس نم لبقي ال امو هعيط نع لاقتنالا
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 أ مب صتخمي يلا مولملا ةفرعم هللا هيطعي نا : اهريشع سماخ
 4 مئاوملا اهب صتخت ى يلا مولعلاو 4 كاملا اهل صتخ يتلا مولعلاو « ناسنالا

 امو < ةرخآلا لإ هعم مرديو مولعلا نم هربق ناسنالا مه لخدي امو

 2 . توملاب هكيح مطقني

 ماوساألا بيترت ةفرعه ىلاعت هللا هيطعي نا : اهريششع سداس

 روبظلا يف هالت يذلا وه امو ربظ مسا لوا امو رروبظلا يف ةيهلآلا

 . ءامسالا رئاس ىلع نميرملا مسالا وه امو < اذككهو

 صئف يلا بادآلا ةئهورعم ىلاعت هللا طع نإ : أه رشع عباس

 يف نوكتت يتلا بادآلا ةفرعمو « ةلجلا لود ىلا رشطلاو روشنلاو ثعبلاب

 ىلا هللأ 5 يحول مأ ةعد رسثلا بادآ نه ةطمذتسم يد لهو ك ةنلا

 . ماردلا

 ىلا رومالا عيمجل ةئيست ملع ىلاهت هللا هيطعب نأ : اهرشع نمأث

 تلا لاعفالا ىلخ : ةلأسم ةقيقح فرعي هنمو قلخلا ىلاو « ىلاعت للا

 ٠ اهققحت نع ءاماعلا لوقع كترحع

 مسه جم لاوقا ناد مما ةفرعم ىلاعت هلل ةيطعي نأ : اهرشع عسأت

 لو تو ريغ نم ةعب رسلا نبع ىلا املك أ_معوجرو مهعابتاو نب دبتجلا

 0 . (نسأكو انظ ال انيقيو افشك رخنآ ىلع
 ىمسملا ةئسلاو نآرقلا رارسأ ةفرعم ىلاعت هللا هيطعي نا : انورشع

 اه ةدحاو ةققح اهاريو ةعدرشلا نادو أهتدب قباطدو . ةقيقحلا ملعب



 اا

 ىدحس مولعلا عميمج ةقرعم للاعت هللا هةيطعي نأ : أهاد رسثع يداح

 لاعفالاو لاوقالا تاروطت مع ىلاعت هللا هيطعي نأ : اهتيرشع يلناث

 ابسانجا فالتخا ىلع روصلا كلت هنم تروطت ام ةفرعمو ضارغالاو

 . اهتيؤر درجمب

 . هسع رصأد وأ هم ربودت ةدؤرب ناسنا لك

 نع دحاو لك هب لضف امو مهتاقيط فالتخا ىلع ءايدنالا عيمجو روصلاو

 . هسائحلا ةّيقب

 دأز امو « ةليلو موي يف ةوللا تار نم ًاماع ل1 رورشعو ةعبرأ هذبف

 . هللا همحر يفصرملا ىلع يديس مالك ىبتنا . امري نيعبرا ىلا هباسحبق

 ةرجه مدقأ وه نم هدلب يفو ةخيشملل سلحم ال نا خّمشلا نأش نمو

 يف هلذأتسي ريصي مث هنم اهب معأ وه توكي .نا الإ هنم قيرطلا يف

 زو ال هنا ىلع اوءجأ كلذكو . هنع بئانلا ةئيف نيديرملا داشرا

 نا دعب الا ةخيشملا قيرطب قلعتي امم هريغو دبعلا ذخأل ردصتلا ريقفلل

 ةفورعملا طورنشلاب هريس يف هاقلأ هبر نم نذإب سلحي وا هخيش هسلحي
 يف هنايب رم اك سولجلا يف هللا دمحم يخيش يل نذأ دقو * موقلا نيب
 هللا يضر يوائشلا دمع ىئديس ىلات هللاب فراعلا يخش وهو ةمدقملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحاو هنع

 خمشلا مع اذاو : دع ءللا يضر يبرعلا نب نبدلا يسم خيشلا لاق



 ل ١١مم

 نا هيلع بجو هماطف ناوأ لخدو هتيبرت تلكو لقتسا دق ديرملا نا

 نيب هللا هماقأ ءاش نأ هبر مم هكرتيو هتبح نم دادمإلا هنع مطقي

 . هيلع خيشلل كلذ دعب مكح الو ©« مهنيب هرتس ءاش ناو دايعلا

 بدالا مزاي نا هزواج وأ هخيش ىواس اذا ديرملا ىلع بحجيو : لاق

 نكي مل ناو همرت<ي لب « ًادبا بدالا هعم ءيسد نا هل زوجي الر هعم

 اب ضرعأف . هخيشب ءادتقالا ماود هراتخن يذلاو : لاق <« هب ًايدتقم

 اهب ةقلشتم اهتيأر ناف كسفن ىلع بادآلا نم بابلا اذه يف ام يخأ

 ريغ كسفن تدأر ثناو . اديرم ترص دق كناف « لحو زع هللا ركشاف

 روز كلذ ىراف ديرم كنا يعدت نا كايإف بادآلا هذهب ةقلختم
 . معا ىلاعت هللاو بابلا رغلآ كلذ نكيلو <« ناثهبو



 ه١١

 تالا ايلا

 يف ام عومج اهنال رصحنت ال ءارقفلا بادآ نا ىلاعت هللا كمحر ىملعا

 « ةيفلسلا بادآلاو ةيباحصلا راثالاو ةيونلا ثيداحالاو ةسهلإلا بتكلا

 بحب اب الا ميلماعي ال نا مبلك هناوخا مم ريقفلا بادآ عمجن نككلو
 هوجريب ام مهيونذ يف ةحماسملاو ريخلا نم مه وجري ناو « هب هولماعي نا

 ىلع ميفلا نطاوه نم هسبف نوعقي ام عيمج يف مهلممي ناو < هسفنلا

 « كلذ يف وه مقو ول هيلع هولمحي _1درا بحي ام لماحلا نسحا

 اك اولعف ام مالسالا لها يصاعم نم اولعف ولو ةبوتلا لوبق مط وجريو

 دقف هانلق ام ليصافتب لعف نمف .. اوعقو ايف مقو اذا هسفنل كلذ اوجرب

 ظ . ىلاعت هللا ءاش نا مبقوقح هناو>ا ىو

 عيمجي قلختلا ىلع ردقي ال ديرملا نا يخا اب كيلع ىفخي ال مث

 ىلع ردقي الف < مبقوقح نع ىلاعت هللا قي لوغشم هنال هناوخا بادآ

 دي ال قالغا ضعبب رمؤي امناو « هدانع قحو ىلاعت هللا قح نيب عملا

 م . ةرسشعلا قرط 5 بحاولاك وه امم ةرواحلاو ةطل4لا قدرط ف أمدم

 لاكلا قالخأب ىلختلاب بتللاطي كانبف لاجرلا غلبم غلبو هريس ىبتنا اذا

 لخد نا دحا ىلع ملخت ال ةيدمحملا قال>الا نا كلذ حاضياو . اهلك

 تانوعر نم ةبقب هيف تبقب نم ىلع اًنوخد مرحم ةرضح كلتو « ةداعلا
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 ءاضعا نم ةسممل كرت نم ةالصلاو ءوضولا ةحص مدع ليلدب ©« سوفنلا

 عاخ ةرضم+لا كلت يف رقتسا اذا مث . بارتلا وا ءاملا اممصي مل ةرابطلا

 ةفلك ريغ نم اهب ًاقلختتم مجريف هل مسق ام ةيدمحملا قالخالا نم هلع

 دلاو نم لايكلا ىلع هقح قح يذ لك يطعي نا رمأو « كلذ يف هيلع
 كلذي هتيادب يف هانرما اننا ولو . مهوّو راجو بحاصو دلوو ةجوزو

 ىتحو ىلاعت هللا ىتح نيب مما نع هفعضل قيرطلا يف ريسلا ىلع ردق ال

 . رم ا هدانع

 لمعلا ةرثكك حاورا الب خايشالاك يبف اهب لمعي ناك هنأ ريدقتو مث

 هيدا نم  ققوتلا هللابو لوقأف كللذ تماع اذا < ديرملا لامعا يف سئاسدلاو

 ةلز ىلا الو 2 ترهظ ةروع ىلا ًادبا مط رظني ال نا هناوخا عم
 نم بح وهف مقو اذا مث . ابلثم يف عوقولا ضرعم وه ذا 2< تقبس

 يذلا و» سيلبا نا اولوقيو هنع اورذتعيو هومحري نا هناوخا عيمج

 كلذكف . كلذ ومنو هنم مظعا وه نم مقوا هناو هللا ةدارأب هعقوا

 مهتم هرك ايكف . ءاردزالا مدعو رذعلا ةماقاب مهلماعي نا هل يغيني
 نم نوهركي مهيف لاحلا كلذكف « هل رذعلا ةماقا مدعو هيف ةتامشلا
 منع رذتعلاك ميف تماشلا |اولمجلا مهل لبق ىلو < مهرياميو مهب تمشي

 . هيف محلا كلذكف نوردقي الو نوعمسي ال

 ولو سانلا بويع نم ءيش ىلع علطا ريقف لك نا ىلع اوعمجا دقو
 الو ىلاعت هللا ةرضح يف ال ناطيشلا ةرضح ىف وهف هفشك قيرط نم
 . هتكئالم ةرضح

 وبف سانلا بويع نم ءيش ىلع هبحاص ملطا فشك لك : اولاقو



 هاش

 . هنم ةبوتلا هيلع بحي يناطيش فشك
 لق ةئيسلا لماحملا ىلع مهلمحو سانلا بودع ىلا رظن نم : اولاقو

 ال نا هيلع بجاولاف ©« هخيش ةيحصب عافتنالا مدعو هرس برخو هعفن

 ىلع ردقو هربخأ اذاف هريغ اماو « اهرتسمل هسفن ةروع ىلا رظنلا ىدعتي
 ديرما نال 2« خيشلا ىلع هلديلف جالع ىلا جاتحت تثاك ناو « لعف اهرتس

 جرخبل طقف هسفن حالصاب لوغشم وه امناو هريغ حالصال ادعم وه سبل

 . اهتانوعر نع

 0" يبتنأ هلحر فود ف ولو هحيدضف هتروع هللا عبلت نمو «© هترروع

 انك ردا دق هللاو : لوقب هنع هللا يصر يرصملا نسحلا ناكو

 . ًابويع

 ل لسد مل نم لك : لوقت هملا هر يفصرملا يلع يدلدس تكعم»و

 هتروع فشك باب هسفن ىلع حتف دقف تاوفملا نم مبسف هارب ام هناوخإ

 ٠ +اوقه نم ربظا ام ردقب

 ص ًادبحا .متيأر اذا : لوقي هللا همحر دهازلا دمحا يديس ناكو

 مكديب اه رهاجت ناف < هورتساف اهب رهاجتي مل ةيصعم ىلع يكناوخا

 3 نيم هوحنوف رحت ل ناف . هب معي م نأ كلذ اوشفت الو « هوخحن وف

 كانه ناك نأ الا رهاجتي' / وبف هيلع هباب قلغيو هراد رعق يف يصعي
 . لاجرلاك :مهناف نوري اه نوكحي لافطا



 دل اة" اس

 تبثت ملو ةلز دحا نع مكفلب اذا : لوقي يرصيلا نسحلا ناكو
 كلذ تبثي مل نا هنع ابعاشأ نم اويتتكو « كلذب هورّيعت الف مكاح دنع
 ىتح ةحاسلا ةءارب لصألا نال كلذ ركني وه ناك نا ايس ال « ماح دنع
 نا مكاياف هنع كلذ توبث دعب مث . مك احلا دنع ةلداعلا ةنيبلا ماقت
 . مك التباو هللا هافاع امبرف اضيأ هوريعت

 ريقفلا متيأر اذا : لوقي هنع هلا يضر يرمغلا دمخ يديس ناكو
 مبلمح ءيش لكو « ءوسلا لهأ نم وبف ةيوازلا يف ءارقفلا تاروع عستتي
 فلتي الث بتي مل نا هجارخا خيشلا ىلع بجحيو < وه هفصو وهف هيلع
 مىكحلاب الا جرخم مل ناو *“ ًاضعب مهضعب نم مبليخيو ءارقفلا لاح
 «هوعاست الو طسقلاب نزولا هيلع اوميقأو هوجرخأو هل هوكتشاف يعرشلا
 ٠ بدرقف نع ةيوازلا يلع ب رد

 امبرف © مدلا ىرجم مدآ نبا نم يرحي ناطيشلا نال ًادبا ةدحاو ةواخ
 لغشدف « ابلها نم اوسيل ةّئيس لماحم ىلع مبلمحو مهب ثوللا دحأل سوسو
 ةئوازلا ءارقف نم ليسأل يغش الو ٠ نيعماسلاو تيمويتملا ءارقفلا بولق

 يه نآرقلا نوكرقد نيدلا نيرواجملا لافطا ةقرفت نال « كلذ ببسي هيلع
 هدقفل ال_فط ىطعا اذاف . خيشلا لاح ناسل هنال بيقنلا ةفيظو نم
 نا 5 لك ىلع بجحاولا لب 6 هيلع ضارتعالا لحال سدلف هئربو هد رقد

 هللا يصر باطخلا نب رم دنسلا لاق دقق “ موتنا نطاوم نم رفد

 : اولاق . نظلا هب ءاسأ نم نمولي الف مبتلا كلاسم كلس نم : هنع
 نم مظعا ابلها نيد كالهاو ةيوازلا بارخ يف حالم ناطيشلل امو



 دع ]آو ل

 لكل نزيف 4« اضعب مهضعب ضارغا ةفلاخمب مف هتسور مهندب هشد رت

 نيقدرفلا نم لك داك الف  لطاملا ىلع هضراعب نمو قحلاب مناف هنأ دحلاو

 5 هدارا اع مجري

 أذأ امهمع هللا يضر نب ماع يكس كلذكو ىرمغلا ليج (ي ديس ناكو

 نكم نس مك نإ لوقدو 0 هلعقد الل هحولا كيج درمأ اهدحا ةدوأز ءاجم

 نس م هحدواز ّق ةماقالا نم ةدوفعلا سوفنلا هيلا لمت ىدلا درمالا

 ابييلع لزنت ال نأ يدادملا نم باطدو مل عطق هراد حطس ىلع لعجم

 ١ ىهتنا
 ىلع اوضرتمي الو سئاسدلا لثمل ةيوازلا يف نوميقألا ءارقفلا هيئتملف

 ثاف « ةرراجملا ميعنمو هدرملا نم ادحا جرخأ اذا بسقنلا ىلع الو خشلا

 . ملعا هللاو باوصلا نبع نم كلذ

 هب ىلاعت هللا حتف املك هناوخا ىلعو هسفن ىلع ىفني نأ هنأث نمو

 دو مهنا الو 6 ةراس وأ هلحتق تناك ولو م ًالواق لوا لالحلا نم هيلع

 هناوخا ىلع هسفن رثآ نم ناف . [ةلطم هناوشا نع ءيشب صاصتخالا هسفن

 الا ىكيرطلا يف ءاسؤر سانلا راص امو « ؟دبا حافي مل تاوبشلا يف

 دقو . نئاغضااو دسحلاو دقحلا نم مهرودص ةمالمو مهراثيإو مهم ركل

 هجئاوح مسا ىلع ادحاو افصن رخأ ىتم ديرما نا ىلع خايشالا عمجأ

 ءارقفلا ىيرط نع جرخ كلذ ىلا هناوخا نم دحا ةجحاح عم ةلبقتملا

 هكسمي الف ةريش هيف ام اما لالحلا ىف انمالكو : نرققحملا لاق . عامجالاب

 ظ . لاحم

 نم ُكسع نا ريفقتل سبل : لوقي دسجلا مساقلا وبا خيشلا ناكو



 دبس 1" غ

 ةراشاب نككل هلجال رخؤرف ًالثم جحلا ىلع هقافنا يوني نا الا اني ايندلا

 ليقتسم الو صضام ىلا هل رظن ال هتقو نبا ريقفلا : اولاقو . هخيش
 « ىلاعت هملا ههركي اه رئاس نم هنطاب فيظنت ىلع لمعلا هيلع بجاولاو

 هايفصا ىلاعت هللا ىهن ىتلا تاوهشلا نم سوفنلا هيلا ليمت ءيش لك وهو

 غلبو هلاح لمك اذاف . قيرطلا يف اككلاس ماد ام هننأش اذهو . ابنع
 كلذ ناك ايندلا كرت ناف 4 رذي امو يتأب ام مهفرعي كانبف لاجرلا غلبم

 تراصو ةعيبطلا ميش نع جرخ هنال ىمي كلذ ناك اهذخا ناو ىحي

 ىلع ليي ريغ ملع مكتح فرصت اهيف فرصتيف هباق يف ال هدي يف ايندلا
 هلا نع هلغشيب كلذ ناك نأ؟ هئاطعا نم عرشلا هعنم نا الا« ابب دحا
 هسفث ميدقت هلف هيبلق نم ايندلا تجرخ اذا مث . ةيصعم هب لعفي وا
 برقا هسفن ناف كلذ يف لدملاب المع جوحا ناك اذا هريغ ىلع اهراثيإو
 انندلا راشدا يف صخرت ىتتم ديرملا نا ىلع اوء+ا دقو . هيلا نيجاتحملا
 صرخحلاو حشنلاو لخميلا هنطاب ىف ىبرت باش وا ماعط وأ ممارو نه

 . كلذ دعب لوزي نا تاهببهو « ديدش جالع ىلا كلذ دعب جاتحمف 2 ةرورض

 يلولا ناك ناو . اليخم لو طق ىلاعت هللا دخت مو . برجيلف كس نهو

 كاذ يف هنال مركلا نع كلذ هجري الف ةكل تاقوالا ضعب يف عنف
 ىلاعت « لخت ال ةكحل يا « مناملا هئامما نم ناف « ىلاعت هللا قالخأب قاضغتم
 اندلا نم ينثأي ءيث لك يهرأ يرغص 5 تنك دقو . كلذ نع هللا

 كلذ لمفا تنك انناو « اهنم مهرد ىلا ؟جاتحم تنك ينا عم اهب ًاباوه
 < يسفنل ةدهاجمو امل نيبحلا ىرويع يف ايندلاب ًاتاوهو مرككلا دوءتأل
 تماق دق ةمايقلا تيأرف تمنلف ةيلكلاب اهتبح» نع تجرخ ينا تيأرف
 بوصلم وهو <« درو ا فيسلا نع ددسأو رعشلا نم قدا طارصلا بصتو



 ا ١ "قااس

 هيلع نودعصي سانلا رثكأو فقس نم يىلدتملا ل.هلاك وعلا ةهج ىلا

 كفك حيتفا ىل لاقف ردقا ملف هدوعص تدرأف . رانلا يف نوعقيو نوقلزبف

 اذه لاقف ةنافسلا رادقم ءيش يعباصا نيب نه جرخأف هتحتفف راسلا

 هللا نم كلذ ناكف . دوعصلا لبق تظقيتساف. دوعصلا تدرأف < كعنم يذلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف انشدلا يسيح مدع ىلع ًابمبنت للاعت

 هتكقفس نم رثكا هنارخإ نيد .ىلع ةقفسش هدنع نوكي نا هنأش نمو

 ةيهلإلا بهاوملا ةةرفثو مسارملا تاقوا يف مههبليق « مهايند رما يف مبيلع

 « ةدايسو ظفل نيلو ةسايسد كلذ نركيو « ةصافلا تاقرآألاو رادسألاك

 توف نرفاخي الف ةيهأ ىلع مهو ةالصلا تقو لخدمل تقولا لبق مكممملت

 ه4 سآع 1 م ةضيرفلا لاق ةيتارلا ةدئسلا توذ وأ ماهإلا عم مارحالا

 مهد ا توفد أه ًاريثكو 0 اعسام تفولا نولو قبو نيسوسوتألا ةفئاط

 أه دنمد ةعاج ةالص هنئأق اذإ فلدسلا صعب ناكو 8 املك ةعادها ةالص

 لع ءاعماعلا رام ناك ناو هسفنل ةدهاد دره نب رسسغو ًاعدس هالحو

 تاك يمقاشلا مامإلا» بحاص. ينزاا مامإلا فلسلا نمو . كلذ نم منا

 ًاصخش ةره تدأر دايقو . ةعاملا هتتاؤ ادا ةرم نب رسسعو اء اهدمعي

 ةعاملا ةالصو قطنملا لع يف علاطي ؟سلاج رهزألا عماجلاب معلا ةبلط نم

 : هل تلقف « عسمم تقولا : لاقف "١ ىلصت الأ . تلقف « ةناف رصعلا ف

 ٠ لاف ّ؟ ةعاملا هده لكم كتالص 2 كل عمجت ردقت له نكلو حمحعص

 آامثاَق تأب نأ يخغشبو 7 كسفن شفت 3 الو لصف مقف ةف : هل تلتف « « اي

 هتاوخاأ 2 ددخأ ىلع هسسفت يىر 58 نإ هرخآآ ىلا ا لرأ نم يىلصت

 ناق . وه هتدابع نم صلخأ مهمون ىرب لبي 4 رحتسلا تفو مهببذي نيدلا



 مدس 95

 هليل لوط ماق نالف ملقلا بتك اعرف « مئاقلا نود مئانلا نع عوفرم ىلقلا

 تاماظ يف سانلا هيلع ملطا اذا ةوالح هبلق يف دحمي ناكو « ةعمسو ءاير

 هدسبع ةأعأرم نم يحتسإ ال لحو زع هللا يدب نيب ملأ وهو للايللا

 ىأرو ماق نم لك نا ملّئهف . برقأ مثالا ىلا اذه لثمو 4« هدي نيب

 نعءللا قحتسا ىلاعت هلا ركشلا هجو ريغ ىلع نيئانلا نم لضفأ هسفن

 هللا ةرضح نم هب درط يذلا سيابا بند وه كل لذ ناف « درطلاو

 : مهفاف ©« لجو زع

 رود هسفث ىرب نا ديعلا ىلع بجي هلا ىلع ميلك خايشألا عمجأو
 «© نيربكتملا نم ناك كلذك هسفن رب مل نهو < نيماسملا نه سيلج لك

 يف ناك هئارقا عيمج نم ريش هسفن ىأر ناف . ميج يف نوربكتتملاو

 نم سكع « لكلا تحت ةنجلا ىف ناك ةنجلا لخدا ناو <« لكلا تخت رانلا

 . مهمنود هبال ىأر

 نا دارأ نم : لوقي هنع هللا يضر ينبريدلا زيزعلا دبع يدبس ناكو
 ةجردلا يف مهلك قلا تحت هسفن لعجيلف ريلاب هدي هلك دوجولا ريصم
 ماضاوملا يف الإ يرجي ال ءاملاو « ءالاك قلخلا عم يذلا ددملا فكرأل
 هلل ةيواسم هسفن ىأر نمن . ةيواسملا وأ ةيلاعلا نود ةضفخنملا
 نم ةرذ هلا دعصي الف هنم ىلعأ وأ <« هيلا يرحب ال فقاو هدد
 . ةعجارفق دورعلا باتك لوا كلذ اندضوأ دقو « هدده

 منه : رضتحم وهو هءاحصأل يعافرلا نب دصححأ يديس ةيصو نهو

 < للسحر اوليقف اهولقتل هدي مك "دم ل1راذ هل اولماتف يلع خدش

 . ىهتنا سأرلاب عقت ام لوا ةبرعضلا ناف © بنذلا يف ةرعش رخآ اونوكو
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 هتيبرت دا انديس متش اه ريش لكل ةعماج- ةلصخلا هذه نا الولق

 1 6 هباحمأل

 [مداخ نك : لاقف « ينصرأ يدبس 5 امو مداخلا بوقعد لاقو

 رذحاو « كلذ دعب مهاذأ ًالمتحم « كسفن ىلع مه ًارثوم « كناوخال

 مث . دحأ مبنم كدعاسي ال مث ةرفح يف عقتف مهنم ىلعأ كسفن ىرت نأ

 ىلع تلاعتو اهردصي تماق امل حلبلا ةلخن ىلا رظنا : بوقعي يأ : لاق

 اهدعاسي ال تلمح ام تلمح ولو « ابيلع ابامح لقث لعج فيك اهناريج
 تلمح ولو ضرألا ىلع اهدخ تعضو امل نيطقبلا ةرجش ىلا رظناو « دحأ

 . راصبألا يلوأل ةركذت هلقثب سحت ال تلمح اهم

 فك هل رصي مل سادي "دخ هل نكي مل نم : لوقي ام اريثك ناكو

 خيش نم انتذمت لحم وهو اهل نتطفتلا يغيلي ةتككن انه نكل . ساس

 نئارقلاب ولو كلذ انماع ناف « ًاربكو ابجع كلذ هثروي ل اه انيلع

 هللاو © هلع اربح ال هب ةمحر هلحر ليبقتو هم.ظعت نه انعنتما

 . ملعأ ىلاعت

 كلذ يف امل اهريغ وا ةيرازلا يف همامإ ىلع محازي ال نا هنأش نمو

 ىلع ردقي نا تاهيه لب < هلاح فعض عم نيمومأملا وهسب لمحت نم

 ماكحتسا ىلا كلذ هرج امبرف اضياو . هبر نع هتلفغو هسفن وبس لمحت

 ةسائرلا هتبحم ةمالعو ©« كلذ دعب خيش دي ىلع حلفي الف ةسائرلا ةح
 دقو . لزع اذا حرشني هنا هصالخا ةمالعو ابثم لزعنا اذا هردكتت

 يف رصعلا يىل_صي ناك هللا همحر يطويسلا نيدلا لالج خيشلا نا انغلب
 : هل لاق ملس اماف هفلخ ىلصو ناسنا ءاجف رذعل هدحو ةسسريملا ةسردملا



 - مشتل سشسللا

 هس 179م

 يسفن يقالص صقن لمحت نع رجاع يفاف « يفلخ ىلصت دمت ال« يخااب
 ةمدقم ةمالسلا : ةدعاق نم اذهو «© كتالص صقن لمحت ىلع ردقا فيكف

 ناك هناف هيلع ضارتعالاو كايإف « دبشم لاجر لكلو « ةميشغلا ىلع

 افس ون يبال امستنم و ًاقاطم ادهم ناك لس « نيقدب ٌكنم معا الحر

 دبتملا ناف « هنع هللا يضر هطخم كلذ تيأر اك مماقلا نباو ينزملاو
 دصح غلي نم وه بسكاملاف <« بستلم ريغو بسلم نيمسق ىلع قلطملا

 وه بستتملا ريغو « هدعاوق نع جرخي ملو هماما بهذم لاوقا يف حيجرتلا
 نا ريقفلا بادآ نمو , ملعا شاو دحا هيلا هقرسي ل القتسم ايهذه آشنا نم

 دب تحت نم جرخم نأك .. ادبا خيشلا عص بدأ ءوس يف هزاوخال امادقم نوكم ال

 ريصيو فرحلاو فئاظولاب انندلا باطيو هنذا ريغب جرزتيو هثيبرتو هخيش

 لاق ىل ىتحس « كلذ نم هناوخا عليو تاوبشلا لكأبو هسفن ىلع عسول

 ةءاسا كلذ ىو . بسجي ال ادحاو افصن كناوخا ىلع قفنا خيشلا هل
 هلعفي ميتحي ريصي ةيوازلا يف نم عيمج نال هناوخا عمو خيشلا عم بدأ
 كلذبو . كديب امع جرصخا نالفل لوقي الجر ناك خيشلا نا لوقيو
 بضغي هتناهتسأ ريقفلا هيف' عقي اه حيبقأ نم مث . نيديرملا افمعض فلتي

 نابتسا نمو هيلع العو لج قحللا بضغ ىلع ناونع نال هيلع هخيش
 ظ . ىلاعت هللا هنعل كلذيب

 نم هيلع ناكم ىلا ىعدي ريصي نا هيف تقملا ماكحتسا ةمالع نمو
 روضح هييع لقثيو بيجي الف ريغتو لدبت نا ليق < خشلا عم بدالا

 دجتسملا باب ىلع وغل مالك وا امون الدب لعجيو داروالاو ركذلا س
 كخيش عم ةليللا رهوسأ هل لاقي أمل صيف هل 0 ريغو
 صخش ةاعد امبرو <« كلذ نم ءيش هيلع فخي داكي الو 2« كدحو وا
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 هعم رهسيف هوو سرع ماعط خبط يف هعم رهسلا ىلا ايندلا ءاثبا نم

 كلذ يف ناسنا همك ناو <« كلذ نم ًالقث هسفن يف دحد الو لمللا لوط

 هيلع مقي نأ خيشلا ي يغني ال اذه لثمو « ةيهاولا جححلا هسفنل“ مقي

 5 ًاديره ناك اذه نأ هسفن يف لوقي الو بناجألاك هلعجحي لب انازيم

 هضرع يف مطقبي راصو خيشلا ىلع رجف امبرف « .ةشقانملا نم هكرتأ الف

 قحليو هننامزا خيشلا هينتيلف ©« مهضعبا كلذ مقو اك ©« سلاجلا يف

 بئاحعلا بحاص رشاعلا ترقلا نم يناثلا فصنلا يف هناف 4« قحاللا ىتحالو

 . بئارغلاو

 نم جرخو هخش ددرم فلاخ ام هنا خيشلا يديس مع ىلع نكملو

 رامملا بكري اك هبكري راصو ناطيشلا هيلع ذوحتسا الإ هتدبرت تحت

 ريصيف كلذ لثم لبجي خشلا ناك امبرو < هنع هيف قطانلا وه ريصيو
 « هديرم مالك نم كلذ نا دقتعيو « هترامع حبقو هئايح هلق نم بحعتي

 . سيلبا مالك نم هنا لاحلاو

 يحصت نم بضخغف قب رت تسد نم جرخ ًاديرم نا يل مقو دقو

 بناحألا عم لعفأ اك هقح ىف ترفغتساو هتطلاغو يسأر تفشكتف ةرم

 لقأو هتعطاقم نم نوهأ كلذ تدأرو ©« ةبحص مهتيبو ينس سيل نيذلا

 نم جرخ ام هضرع يف اوعقوو هوباغتسا امير مهنأف ثاوخاللو هل امنإ

 حصنلاب اذه لدم ةقراسم خيشلل يغني يدلا مث . لادبو رّدغو مهةيرط

 انتشحو دق كنا هلوقو تاقرآلا ضعب يف هحدمو ةدمعب ةقيرط نه

 نهو , هناوخا ىلا نحو هرأآن تدمج أميرق 6 كلذب هناوخأ رمهأبو اريك

)94( 



 وسل

 تدرش ني همنغ ىلع ةيربلا يف بضغ نمك ناك ةسايسلا هذه لثم كرق

 . معا هللاو اهسرتفي بئذلل ابك رتو ديلا ىلا حورو هنع

 ءيش لك يف هناوخال هتمحماسم هتملو هادس نوكي نا هنأش نمو

 يف نيسبقملا هناوشا امس ال ©« نظ ءوس وأ لعف وأ لوق نم هب هوذأ
 .ءالؤه لثم لافتا الإ لغش هل ام سلبا ناف < نيلاطبلا نم ةيوازلا

 خابشألا لزت مو.© سيلبا قرحي رون مبعم سيل ذإ < ًاضعي مهضعبم
 مبناوخا رذحيو مهيلع خيشلا ربصيف مهدنع ليباخلا نم ةعامج ةماقاب ىلتبت
 . ةصقانلا مهاوحأ ةدهاشم مهوفلتي الكل مهقيرط كولس نم

 ديد رملا ىلع بد ْ لوقي لن هر ىفصرملا ىلع يىديس ناك دقو

 نم مثإ هقحلي الثل هتسلاجم نم سانلا هشلش ريذحتب حرفي نأ لاطبلا
 ٠ هحبدس كي صقن لوو كلاد لم رركلت ىدهو ىل كلا ْق ةعمش

 2 مالكا ىلغ ديره ربص ام : لوقي دهازلا دمحأ يديس ناكو

 ىدتقي امامإ ىلاعت هللا هلعحس الإ ىلاعت هماعب ىضرو للا لغتشاو هضرع

 . سانلا ءارو راص الإ همق لق مالك نم لد ره قلعت أهو 1 برش نع هه

 روكي نا دارأ نم : لوقي للا هجر يرمغلا دمحم يديس ناكو
 هل ممافج ىلع ريصيو « هناوخا ةمدش يف ةّثالا صلخيلف هب ىدتقي اماهإ
 مش هي اه دج 2 ةكيسلا لاخلا ىلع هلا مهام سو 2 هضرع ِق مهمالك و

 7 هلا وحأ عمسيقمو

 ه سفن ىلع مهل ةنايخلاب رقي مث مهقح بجاوب ماق ام هنأب مهلا رذتعي



 دس 1951

 . هلبق بابلا

 يمس ام : لوقي هنع هللا يضر كروف نب ركب وبا مامإلا ناك دقو

 . معأ هللاو قراطملاب هقد ىلع هربصل الإ كلذب نادنسلا

 هل نوككي الف < هقوقحي راثيإلاو مركلاب هناوخا لماعي نا هنأش نمو

 اذا الإ هتفلظو مولعب باج الو رظان ةيلاطم ىلا الو ايئدلا ىلا تافتلا

 ىلا رذتعا فنعب رظانلا وا يباجلا بلاط هنا مقو ناو « ًارطضم ناك

 الإ كلذ يف ينعبتي دحا الف ًارطضم تنك ىناف ينورذعا لاقو هناوخا

 ةعبتلا هيلع ريصبف هلعفب اوجتحيو هب اوببشتي نا ًافوخ « يبثم نوكي نأ

 ظ . كلذ يف

 مولعملا ىلا نوكرلا ةملظ : لوقي هللا همحر يريشقلا مامإلا ىراكو

 لثم نأ وأ توكرلا مدع هاوعد نم ريقفلا رذحلف .« تقولا رون ءىفطت

 : نوكرلا نع هاه ناف « كلذ يف هخش لوق ىلا عجريلو « هرضيال كلذ

 هيقري اه ىلعو هيلع ريمأ هناف هنم عمسيلف هب: ةبلاطملا مدعو مولعملا ىلا

 . معأ هللاو

 كناوخا نا هلا لقن ناو مامن هناوخا يف قدصي ال نا هنأث نمو

 تفروركذيو كنوحرحجي نيقلحتم ةحرابلا مهلك مهتيأر لاقو كنوهركي

 مهدوو يناوخا ةّحم نم انا : نالف اي هل لقيلف « ةثينْلا كسفنو كصئاقت

  ماقلا ىرحتي كلذبف . انيقي كرثك الو نظ ىلع كمالك نمو نيقي ىلع

 ممجأ ىتح كقدصأ ال انأ هل تلق ناو . ائيش كلا لقني دوعي الو



 إلا ب

 ةئاق <« كنرويذكي وأ مهنع تلق ابف كنوقدصي له رظنأو مهنيبو كنيب
 سيلبإل امو . كلذ انبرج امك ًادبأ مهنع ةميمنلاب كيلا يتأي دوعي ال
 ميلغشي نأ نم ى وقأ ىلاعت هللا ىلع نيلبقملا نيديرملا لاح هب دسفي حالس
 مهناو < قلخلا دنع ماقملا بلطو ءايرلا مهدبع نأي هنلمل < اضعب مهضعبب
 اوصلخأ مهنا سيلبإ مع ولو < مهماقم مده يف ىعس نم لك نولباقي
 هنم رذح ىلع ءارقفلا نكيلف « اذه ريغ رخآ رمأب مبلغشأ ناك ىلاعت هلل
 . ملعأ هللاو .كلذ لثم

 <« ةمدخلا ف 2 امادقم نوككدو هناوخا ةمدخم موقي نأ هنأ نمو
 يف ءارقفلا ةد عاسم نم منيو « لوؤلاو لسكلا ىلإ هسفنب يمري الق
 يف ًالوأ رظني لب « نآرقلا وا ركذلاب جتحيو « ةيوازلا مهجئاوح ءاضق
 ركذي كلذ دعب مث « اهيلا تافتلالا هبلق ثروي يتلا شاعملا رومأ ليصحت
 انمزاي ال ءيش : اولاق ميلك مهنا ول :ءارقفلا مدخي ال نم لمأتيلو . أرقيو
 ىلع اهمدقيو ةسمقللا ىلع يري مهنم دحاو لك ريصي فيك « هب مايقلا
 همدخب نم ركش نم لقأ الف مدخم مل نمف « نبدلا يف هتاهم رئاس
 لقنا هل لاق اذإ بسيقنلا وأ خيشلل ديرملا عمسيلف © هلضفي فارتعالاو
 لمحا وأ « اهب .تيإ وأ « نوحاطلا ىلإ حمقلا ةفق لمحا وأ <« بطحلا
 هتاف « كلذ وحنو « نرفلل قولا عمجا وأ « نرفلا ىلا زيخلا قبط
 . مهريغب امإو ميسفنأب امإ « كلذب مهل موقي نمم ةيوازلا لهأآل دب ال
 ةعاملا ةيقب فلتي هنآل ةمدخلا ىبأ نم لك جارخا خيشال يغبني هنا 'لعاف
 لبسمل ىلاعت هللا ناف « مهقازرا ىلا لوصولا ريسعت باب مهيلع حتفيو
 ةمدخو لاعت هللا ةمدخ. نم هيلع ديعلا ام بس هقزر قيرط دبعلا ىلع
 ٌْ . هداسع
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 6 هريعغ ىلع ةلمع نوكم نأ نيرواجما نم ةءورمه هل نأ يغب الو

 دقو . ةيوازلا يف نيذلا نايمعلاو لمارألاو زئاجملا ةعامج يف شيعي وأ
 ىلاعدت هللا رسعف مهناوخالو مهسفنأل ةمدخلا نع ةعام يدنع لسك

 معلب لاغتشالا كرت مبثلث اندجوف مانشتنف < ةماظلل ثلثلا وحن مهفقو
 وأ ةقوسلاو راحتلا تيناوح ىلع نيسلاج مهراهن لوط اوراصو نآرقلاو

 . ةرخآ الو اهولصحم اند ال نيلاطب ةيوازلا ىف نيسلاج

 رسسب. ىلاعت هللا نأ : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ”تعمسو

 لوقي هتممسو كلذك . هنارخا مدخو (صلخم (صلاخ همدخ نأ قزرلا
 شاع ام ًادبأ هيلع هعسربو هقزر دحأ ىلع ىلاعت هللا لبسي ال : اضيأ

 موقلا كلذكو . هتجاح نع داز ام لككب هناوخلا ىلع فتطعتي ناك اذإ الإ
 مهضعب فطاعت اذا الإ مهيلع اهعسويو مهقازرأ مهلع ىلاعت هللا رشي ال

 يف افاق ناك نمف ةلجلابو ©« مهتجاح نع داز ءيش لكي ضعب ىلع
 حلاصمب لفغتشا نمو 4« هدعاسيو هدمي هلك دوجولا ناك قلخلا ملاصم

 يسأةي راص اميرو هتدعاسم نع دوجولا فلخت هناوخا نود طقف هسفن

 . برحتلف كش نسور 4 بعلا دن هادحعحو هقزر ليصحت ْق

 هسسفن ىلع مهرثؤد ملو ءارقفلا نع هسفن صصخ ادا خيشلا تا اك

 هيلع فقوتي « هريغو ماعطلا نم هدب اهف مهك رشي ١ وأ « ء يشد

 نا اببلع وه يتلا هخش تافص يف رظني قداصلا ديرملاو كلذك « هقزر

 ىلاعت هللا لوح دقو . هريغ وأ قزرلا ةعس ىف لثم نوكي نا بلط

 مهدي يف لخدي اسمي ءارقفلا ىلع اوحش ال قزرلا ءارقفلا نم ةعامج نع
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 نم للكف يدايع لاح يف اورظنا هتكئالل لوقي ىلاعت قحلا بانج

 كمل لخدي ام عبمتلو هباشو هماعطب هسقت ىلع سانلا رشد هومبأر

 صصختي مث ءارقفلا مسا ىلع داطصي .ومتيأر نم لكو « قزرلا نم هوديزف

 ىلع هناوخا رثقيو كللذ لثمل ديرملا هشنيلق © قزرلا هنع اولوحف هب

 ءارققو ةيواز دحاو لكل هلثم مبلك هتعاربج ريصت نا خرشلا دوصقم ناف

 ظ ٠ ملعأ ىلامت هللاو طامعم و

 روضح نع لل ساكتلا يف هناوذال امادقم نوكي ال نأ هنأش نمو

 روضح نع وأ < سلجلا لوأ يف روضحلا نع وا « ةّيلكلاب ركذلا سلاج

 يق هناوخال امادقم ناك نم « بدألا وأ معلا سلع وأ «© ةعاملا ةالص

 ثيدحلا يفو . هعبت نم لك رزو هيلع ناكو مهعم بدألا ءاسأ كلذ

 . راثلا يف هللا مرخؤي ىتح  ةعاملا ةالص نع ينعي  نورخأتي موق لازب الإ

 تاولصلا يف ضرف ةعاملا ةالص نا هنع هللا يضر دمحأ مامإلا بهذمو

 يغبني يذلا نا مث . لجو زع هللا ىصع هدحو ىلص هنأ ولو © سما

 هناوخا ةرضحب اهخيويو هسفن ترهب نا ريش سلجب نع فلخت نم لكل

 اذه نع يفلخت يف تأطخأ يناف كلذ يف ينوعبتت نا اورذحا مهل لوقيو

 متي ناكف هنع هللا يضر يروثلا نايفس كلذ لثم ىلا ىدس دقو . ريخلا

 تطلخ دق لجر ىلاف ىللاعفأب اودتقت نأ اورذحا هباحصأل لوقيو هسفن

 يف ولو هئانثأ يف ءاجو سلجملا لوأ نع فلخت اذا هل يغينيو . ينيد يف
 ةعاجلا ىتأ نميف مملاك « ًادبأ يحتسي الو رضي نأ غارفلا دعب ءاعدلا

 لل ضف نم ءزج هل لصحيل مارحالا هل بحتسي رخآلا دهشتلا يف مهو



 خو

 ' مقي نأ ريش نع فلخت ريقفل يغبني الو « رافص ءارجأ وأ ةعاجلا
 « لطابلاب سفنلا نع ةلداجم هناف كلذ ىلع هومال اذا هناوخا ىلع ججحلا

 ينع ىلاعت هللا مازج هلوقو رافغتسالا ىلا ةردابملا هل يغبني يذلا لب

 « ينم ينيد ىلع قفشأ مناو يل ميتبحم ةدش ىلع ليلد اذهو « اريش
 لوقيو هسفن نع لداحمي نم فالخم <« ةرم يناث مصنلاب هيلع اودوعيل كلدو
 هحصت ىلا تودوعي ال ميناف .. مويلا لبق نم يننوهركت منا فرعا مهل
 0 . ملعأ ىلاعت هللاو , هبضغ ةدش نم ًافوخ

 ركذلا سلجم نم جورخلا يف هناوخال امادقم نوكي ال نأ هنأش نمو
 كلذ ناف ركذلا ةدش ىف سلجملا كبتحا اذا اممس ال « هنم غارفلا لبق

 ىتح برشلاو لكألا ةلقب سلجملل دعتسيلو « نيركاذلا بولاق فعضي

 « خرفي نيح ىلا سلجي نيح نم ثدحلا نع ةرابط ديدجت ىلا جاتحي ال
 ىلص نم : درو دقف « رصعلا ىلا ةعملا ةالص دعي نم ركذلا سلجم امسس ال

 فو . نيسلع يف اباتك ناك رصعلا ىلا ىلاعت هللا ركذل سلجو ةعج لا
 . ًاضعب هضعب دشب ناشلاك نونئمؤملا : ثيدحلا

 نولعافلا رثكي مل اذإ ةدابعلاب نوئيبتسي مهنا نيديرملا ءافعض نأش نمو

 نرا لقاعل يغبني الق « اهل نولماعلا رثك اذا امل مهمزع دتشيو اهل
 ضعبل ةرم تددع دقو . ريلا نع هناوخا ةمهه فعضل ايس نوكي

 ةالص نم تارم رشع ةيوازلا بابا جورخلاو ةاضيملا لوزن نيرواج ا
 ًآدحاو ًادحاو ةيلخآلا رودي هتيأرف ةاضمملا هءارو تلزنف رصعلا ىلا ةعجلا
 [حيورت كلذ نا تفرعف « ةيوازلا ملطي مث ةعاس فقيو اهيف لمأتي

 رظنيل .سلجملا قرافي مل اقداص ناك هنا ولو « ركذلا ةرضح نم هسفنل



 سا 1#

 نم اوح-رخت نأ مك ايا : لوقد هللا ةمحر ىفمصرملا ىلع قديس ثءععمو

 ةضص هفعضي كلذ نال ركذلا رخآ سلجملا كيتحا اذا ركذلا ةقلح

 فص نم فارصنالا هلدال مرح يذلا ىنعملا وه كلذ لعلو .٠ ءافعضلا

 « ميبعم لتاقي ىرخا ةثف ىلا ازيحتم وا لاتقل افرحتم الا لاتقلا

 نم ايدا فارصنالا هل سيلف « نيقيي ناطيشلل هللا ليبس يف لتاقم ركاذلاو

 « هيف نم ىلا ًازيحتم وا ناكم لاتقل افرحتم الا ىرخا ىلا ساجلا ةمحات

 مهنع درطيو ركذلا ىلع مءكلق يوقيف ةفيعض بولقب ىلامت هللا تورك ذب

 ىلع بكرو هسرتفا الفاغ ركاذلا بلق ىأر اذا هناف ©« هركذب سلبا

 نم ههصاختسإأ مرعو ةهبم ركاب نم هءأد اذاف 1 هكلمو هلصأتسيف هلق

 هللا حابا دقو . ودعلا دي نم ريسألا لتاقلا صلختسي اك ناطشلا دب

 الإ هيلع مرح امو لاتقلا فص نم ناك ناكم يأ ىف فقي نا لتاقمل

 . معا للاو فارصنالا

 مرسلا عم نوكي يذلا ركذدلا سام نم فرصتي الإ نا هنأش نمو

 ال © ةراشالاب وا ا«رص حخيشلا هناذئتسا دعب الإ ةيرورصض ةجاحل ولو

 ةرواشملا هملع ناعشد هنأف خيشلا باحصضصا ند هسنر تلاع نم ةقرافم امس

 امنا سلاجما نال « ركذلا ةقلح فعضتف هريغ هب يدتقي الذل امزج

 ء(طيشن هراج ناك دحاو لسك اذاف « اضعب سانلا ضعب يوقيل تلعج

 . ءارقفلا ةه تلع امك هب اونتعاو :ركذلا سلجم رمأ ءارقفلا مظع اماكو

 نم رباكالا اهس ال <« مريغ ةسمه تطحنلا امك هروضحم اونابتسا امكو

 ناك هغارف لبق ساجملا نم فرصنا اذا مهدحا نأف « خشلا ةعامج نم
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 . هعبتي شيجلا بلاغ ناف ًاروسكم لاتقلا نم جرخ اذا ركسعلا ريمأك

 غرفي ىتح سلجلا نم موقي ال مهدحا نا ىلع ساجملا ربكا صرحبلف

 ىأر امبرف « ادبا سلاجملا هذه قرافي ال سيلبا ناف < سانلا هب يدتقي الل

 رظناف مق : هل لوقيف هعم هتعمجج يف وهو هركذ يف هللا ىلع ًالبقم ريقفلا

 نوءنصي اذام رظناف كتيب ىلا بهذا وا ةيوازلا باب ىلع نم قوسلا

 روضهلاو ةيعملا كلت نه هجرخم نا كلذب سلبا دوصقمو « عجراو

 نا هل يغبنيف ريقفل كلذب سوسو اذاف . هرجأ صقنيو ىلاعت هللا عم

 ةرضح نم ىنجرخت نا ديرتا هللا كنعل أسخإ : لوقبو هرج يف هدبك درب

 ىلع كلذ ضرعملف سيلبا رطاخ هنع دتري مل ناف . كقترضدس ىلا ىلاعت هللا

 ةفلاخم همزل الاو كلذف جورخلا يف هل نذا ناف كلذ يف هنذأتسيو خمشلا

 ىلاعت هللا ىلا ةاعدلا نم مهباونو ءادنالا لعج ىلاعت هللا ناف ©« سليا

 : ىلاعت هلوق هيلا راشا اك < ,متاجرد قرب ام لك يف ةّمالا ىلع ءانمأ

 مم عماج رما ىلع هعم اوناك اذاو هلوسرو هللا اونمآ نيذلا نونمؤملا امنا

 نآرقلا ةءارقو ركذلا يف حايشالا ةسلاجمو . ةيآلا هونذأتسي ىتح اورهذي

 مث < مهذأتسي ىتح مهقرافي نا دحال يغبني الف . نيقيب عماج رما معلاو

 ةعفد اوموقي نأ مه غبني مل ةجاحل ةقرافملا يف خيشما اونذأتسا اذا مهنا

 دحاو دعب ادحاو نيلسارتم نوموقب لب نيقابلا بلق اوقعضرف ةدحاو

 اوعجريلف سولجلا اودارأو ركذلا نم سلجملا لها غرف اذا مث . الثم

 الو « ةقلحلا بلق ىلا فحزلا لبق اببف نيسلاج اوناك يتلا مهنكاما ىلا

 رخآلا بئاجلا اوكرتيو ةقلحلا بناج يف اوسلجي نا ركذلا دعب مل يغبتي

 فوغص يف كلذ درو اك « عضوملا كلذ نم ناطيشلا مه لخديف ايلاخ

 ناطيشلا لخدي ائل فوفصلا يف اوصارتي نا مهرمأ عراشلا ناف ةالصلا
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 نأ مولعمو . ةجحاح هب هل سيل ايي هتالص ُْق مهدحال سوسويف مهنيد

 ىوقا ناك ودعلا دعب اكو « ناطيشلل ةيراحم يه امنا ركذلا سلاجم

 . اني هماحتلا نم انل

 دعب الا ركذلا غارف دعب دشني نا دشنمال يغبني الو : حايشالا لاق

 داشنالا يغني الف 4< ركذلا دراو نم مهبغارفو نيركاذلا سوفن رارقتسا

 دشنمال يغشي ال كلذكو . ةعاملا بولق قرفي كلذ نال : ركذل رثا ىلع

 هيلا اوجاتحي مل ما طيشنتلا يف هيلا اوجاتحا ءاوس ةداع داشنالا ذختي نا

 « ركذلا دنع ةرتاف مهتمه ىأر تقو لكي اصاخ داشنالا لعمحم لب

 ةمطا تماد امو . لاتقلا ىلع نيئمؤملا ضرح ىبلا اهأ اي باب نم اذهو

 ىللاسعت هللا ةرضح ىلع ةعومت مهيولق نال داشنالا هل يغني الف ةيوق

 . ىلاعت هللا نع مهقرفي دشنملا هدشني ام يفاعمل مهلا ءاقلاو

 تكتسسيف ةتكس دعب الا دشني دشنملا عدي ال نيدم يدبس ناكو

 تعمتجا اذاف <« دشنيف دشنملا رمأآي مث ةعاس للملا مهتم ىرب ىتح ةعامجا

 ىأر امبرو <« سلجلا غرفي ىتح كلذك لازي الق < مهب ركذ مهساوح

 يغبلي اولاق انه نمو . ةلمج داشنالا نم دشنملا عئميف ةيوق ءارقفلا ةمه

 مل ناف < اهتتشتو مهيولق ةيعمجم فرعا هنال خيشلا وه دشنملا نوكي نا

 ثحبم دنع هطسب يقأبس ام ءارقفلا حلطصمب ماملا هل حلاص لجرف ركستي
 سلجم نم اوفرصناو اوعد اذا مث . ىلاعت هللا ءاش نا ةقتاخلا يف عامسلا

 ةرورضل الا ًاقلطم مالكي هيخا عم ثدحتي نا مدحال يغبشي الف ركذلا

 . ركذلاب لصاحلا روتلا ءىفطي ركذلا سل دعي وغللا مالكلا نال ةيعرش

 يتلا مهتنكما وا مهوالخ ىلا نيقرطم نيذكاس ميلك ءارقنفلا فرصنيلق .

 ةءارق نم ىلاعت هللا نذاب هيف مىخيش مبماقا ايف نوعرشيو اهيف نوسلجي



 هس )74 سا

 . كلذ وخنو ةحاح ءاضقو عب لاقتشا وأ ركذ ول

 اضعب ابضعي راكذالا ةلصاوم ديرملا ىلع اويجوأ امئاو : * هاشالا لاق

 6 باكستراب ةلضاحلا تاماظلا هنع لحب رتو بلقلا 00 اهرا ونا ماع

 0 2 لك سلما كلذ رون ىلع ةياظلا يف حجري ةعانم 7 تاك اممرو ع

 ان : مهل لوقدو كلذ لدم ىلع ءارقفلا هممد ثا بنقثلا 7 خشم يع دق

 وغلا تاماظب رك دذلا رول اوطلخت الو مكداروا ىلا نيدو أم أوموق ءأ ىف

 نوحاتح الو ءارقفللا ةدآ ريضب كلاذ نإ ىلحس
 . معا هللاو ةيمست ىلا

 قدرط مميلع برقيو هسفنل هم ام هناوغالا بحي ا هنأش نمو

 ركذلاب لاغتشالا كلذو هسفنل كلذ بحن م :لاكلا فارم ىلا لوصولا

 لص ال تابقعو لهاتثم ديرم لكل لعج دق ىلاعت ا 'ناف « ماودلا ىلع

 يف ناو «© ةعمج يف ابعطق ءاش ناف « ابلك ابعطقي الا لايك ماقم ىلإ

 هل 0

 ةمقب هيلع ةيراجلا ىلاعت قحلا رادقاب معنتي | لوصولا دعب هنأ م ٠

 رهش يف اهعطق نم هدعبو ةعمج يف ابعطق نم امعن سأل لوطأف « هرمع

 اذكهو ةنس ىف ابعطق نم هدعبو

 م

 : حشوم م ثم بحملا همل . مه

 *“ نب رخآب حرفتل كتاذ نع جرحخاو »* نيقنلا هل ىرت كتآرم لحدا

 4 سوبع اودقفل «* سودتملا دبع اب »* نيثسلا لوط لب كتاف ام رظنق
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 لوصولا دعي نمو لزءبيام عرساأ ام 6 لوقعلا أهسف ريت ا لعفت ال لمفاو

 سودا_ةلاك ملط سومانلا كابا اه سودلد اوضفف ْق 4 سس وريخ لاق وئدأ

 ٠ معا ىلاعت هللاو لاق أم رخآ ىلا # سور قدناو ةلم

 ةيوازلا يف ركذلا نع هناوخا ةلفغ نطاوم يعارب نا هنأ نمو

 نسحيف هناوشا ىلع ةمحرلا لزنتل مهتلفغ تقو يف هدحو ىلاعت هللا ركذيف

 .مهتداهبش هللا لبقيو الا هل نودبشي الو تماصو قطان نم هتوص عمس نم

 نم ددعب باوثلاو رجالا يف هناوخا ةلفغ تقو يف دحاولا ركذ ماق امبرو

 ءافشو توق هاريو هر ذ ابل نم هذايع سه بد ىلاعت هللاو )م موسم لفغ

 1 ءاد لك نس هل

 مهنا ىلع اونئهارت ةعامج نا للا همحر يورسلا دم ي ديس ينريخاو

 يف ركذلا نع ةتكاس ىربكلا ةلحملا يف يرمغلا دمه يدرس ةيواز نودج

 اذكيف « نيفئاطلل ةيسذلاب ةمعكلاك تناكف اهردحي ملف ران وا ليل

 . هتعابج تناك

 يبا خيشلا يدمس باحصا دحأ يخينطلا نيدلا سمت خيشلا ينربخاو

 أرجتي الف ةيوازلا ىلا تأي ناك همع وا رواجملا دلو نا يرمغلا سابعلا

 هملك اذا مهدحإ ناكو < بيقنلا رواشي ىتح هيلع لسي نا مبنم دحا
 موي ىلا  هنع حفصي ل نا  اهظفحي لب هيلع دري ال صيقنت وا بس ةماك هوخا

 يذلا ناكملا باب مبيلع قلغي خيشلا ناكو <« مه ناك يذلا ةشقانلا

 هسدرغ مهيلع لخدي ال ىتح هتيكر تحت هحاتفم لْشأتو هيف نوسلحي

 تاكو . ملاظلا نم هقح مولظمل ذخأيف خيشلا يدي نيب تومكاحتي مث
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 لوقي ناكو « هقح ذخأي يذلا نم خيشلا دنع مركا هاشخأ مماسي يذلا
 نال هيضغ لاح يف ءا-فج ةمك هينا لع كسمي نا ريقفل يعيني ال مه
 ناكو « هلقع لزلزتل نا .ضغلا قالط ةحصب ل وقي ال ءا اعلا ضعب
 تطحمناو هؤادعا شك هبف هولاق مالك لك سانلا ىلع كنسم نم لك لوقي
 . نيلفاس ىلا هتمه

 هرصن هالول هرهأ ضوفو سانلا حماس نمو © ابعتو فذ اهنع باحأو

 . معا لاو ةريشع الو لها ريغ نم

 ةماكلاو ةرهنلا لمحي نا خيشلا ةيواز يف ًارواجم ناك اذا هنأث نمو

 اوهاد ام ىباجلاو بيقنلاو مامالاو بيطخلاك ةيوازلا ءاربك نم ةيفاجلا
 مهمياعتو مهتيبرتب هناوخا ىلع لضفلا هل ىري صفانلا نال « نيكلاس

 لمك اذاف « هيلع هسفن ىرب وهو الا دحا ريبني الف « مهتمدخو بدالا

 مهرما لثتو كلذلو © رجالا هوبسك يذلا هيلع مهلضف ىري راص هكاولس

 « مهل جئاوللا تناك نا خيشلا نذاب نكل « مبحئاوح يف هوضقتسا اذا

 لخاد كلذ لب صاخ خيشلا نم نذا ىلا جاتحي الف ةيوازال تناك ناو

 . نيمسقملا نم ءاش نم ةيوازلا جئاوح ىف لمعتسي نا بيقنلل « هندا يف

 لك ىلع سفنلا ظل لطابلاب بصعتلا نيرواجما ىلع مرحي هنا مدقت دقو
 مهوَق وحنشب هيلع نمطلاو « ًامداخ وا ايباج وا ابيقن خيشلا هماقا نم

 نميف نءعطلا ناف . هل ملستلا مهيلع بجميو . ةفيظولا هذهل حلصي ال اذه
 ضعب نه ابضعب بولقلا شيوشتو ديدش ررض ىلا يدؤي. خيشلا هماقا

 ماكحلل يواكشلا ةرثك نم اوجرخ امبرو « مهشاغم بايسا مهيلع فقويو



 همس 1ع ل

 ءافعض فئاظو ىلع اوعسي وا نيفرتحو اعانص اولمعو ةيوازلا نم دكتلاو

 دحا دي يف ًآليبس الو ًادجسم ةراحلا يف اولخي الف « مبنيكاسمو ءابقفلا

 مهنال مهب نوكربتي اوناك نا دعب نينمؤملا بولق مهتقمتف هيلا اوعس الإ

 نا لبق اهلهآ .ةقيابضمو ايندلا بحب اهوالمو ريخلا ارم مهبولق اوجرخا

 خخيشلا وه راصو ةيوازلا 5 مهدنع سيلبا نككس امبرو . مهتيواز اوبرخ

 رمأ يف مل سوسوي“ لازي .الق © عازنلاو رورشلا ىلع اومواد نا مش

 آنتقو مهل يلخي' ال ئىتح. نتفلاو مالكلا لقنو نظلا ءوسب ًاضعب مهضعب

 توداقني اونك امم رثكا هل نوداقتيو « ةرخآلا لمعل الو اننثدلا لمعل

 ءيش لك ىلا مهوعدي ناك يننإلا مهخيش نال كلذو <« يسنإلا مبخيشل
 موبحت و موس وفل هأوهت ام لك ىلا موعدي سيلباو « مهس وفن ىوه فلاخي

 اهيف مقو ةلز نم بوتي مهنم دحا داكي ال ىتح مهلامفا حيبق دوبش نع

 ةيوازلا ءارقف اهب داطصي ةديصم سيلبال سيل هنا مدقتو . رفغتسي الو

 نع كلذب مهعطقيف ًاضعب مهضعبي مهلاغتشاو مهنيب شيرحتلا نم مظعا '
 صنئاقنلا الإ نوركذي ال نيطايشلاك نوريصيو « لجو زع للاب لاغتشالا

 اهنا نونظيف ةحيبقلا مهتافص مهل ىلجتتو « تاروعلا ىلع الا نوملطي الو

 2 . معا ىلاعت لاو مه ريغ تافص

 نم ًادحا لمعتسا اذا بسقنلا ضراعي. ال نا اهمقف .ناك اذا هنأش نمو

 رواجملا ىلع بجاولا لب « نيجعلاو زيخلاك ءارقفلا جئاوح ءاضق يف هيلع أرقي |
 نم لكو « هيلع نوؤرقي نيذلا هدالوأب وا هسفنب هناوشاو هسفن ةمدخل

 مامعط نم مهلكا عم ادحا اومدخي نا هدالوا عنمو كلذ يف فلاخ

 هناك نا ايسال < هظرع اوفذقو « هب اوثالو « دساف ضرغ ىلا هوبسن ةيوازلا

 . ناف . ماعلا نذالاب بيقنلا مهمدختسا اذا هلك اذه . ةفيظن مههوجو دالوالا

 . دسييا
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 .نكيلف . امطق كلذ نم هعنم هيقفلا سيلف مهمادختساب هل ةيوازلا خيش حرص

 ًادحا ىلت الو ىداللا ىتدالب ىتدلي ًاقذاح ةيوازلا لافطا ءىرقي يذلا هئقفلا

 ترجح ام ىلع ةجاملا ءاضق يف هدالوا بغريو ءوسلا هب نظي هناوخلا نم

 يف عفني ال نم مث هناف < خيشلا هاري ام بسحب وا بوانتلاب ةداعلا هب
 * اءاوزلا ف بمهاشم وه “اك ةمدخلا ِق عفنيو هنهذ ' تثتشال ةءارقلا |

 ال نيبت اذه لثمف « نآرقلا ظفحي الو ةنس نيرشعلا دحاولا ثكميف

 هترج ”الإو داروالاو ركذذلاب دبعتي وأ مدخ:ةسيف بيقف نوكي نا- حلصي
 مهدالوا اوبغري نا مهلك ةيوازلا ءابقفل يغبتيف « :شحاوفلا ىلا ةلاطبلا
 . معا هللاو هريغ دالوا ىلع هدالوا حيجرت ريغ نم ةجاحلا ءاضق يف

 عم ىلاعت هللا ركذ يف ةيوازلا ىلا نيددرتملا هناوخا بيغرت هنأش نمو
 ةلفغلاو وغلل ةيوازلا يف مهسولج اوذختي الو ©« ءاسمو احابص ءارقفلا

 ءالؤه لثمل هاصرملاب سيلبا ىراق 4« سانلا خيراوت ركذو

 نكيلف ! هتيب يف هللا نوصعيو هريغ وا خيشلا ةسلاجم ةين ىلع نورضحبف

 زع هللا يف ةبحم ركذلا ىف ناوخالا ةرثك بيو. هتاوخا ىلع ةمحر ريقفلا

 ىلع ثحلا ةرثك نيعتيو . مهضعب هيف عقي اك © ةخيشملا يف ايح ال لجو
 يلايل وأ دبعلا وأ ةعجلا ةلل رهسك < ًاليوط درولا ناك اذإ روضحلا

 ةليلق ةعامج اوناك اذاو . ةيقبلا رهسيو مائيف مهضعي لم امبرف « ردقلا

 نيب ةظحل مهدحأ مان ناو . سلجملا لطيف مهلك موذلا مهيلع بلغ امبرق

 ىلع اونيعتسا لوقي مثلج ناك دقو « يتآلا ربسلا يف هتعنم رصعلاو ربظلا

 0 . مايصلا ىلع رحسلا ةلكأبو ةلوليقلاب ليللا مايق



 هس 14+

 .٠ ىبتنا لدقتسملا رهسمألل ءاود روظلا كعدو 6 يضاملا روسسألل ءاود

 وأ درو يف اهماظن لتي نا هخيش ةيواز ىلع ريعي قداصلا ديرملاو

 هده 5 هطسد نه 3 ىلاعت هلل هلعؤ هل طعم هآر ءىش لك لب 0 ةفدظو

 , معأ هللاو ةلاسرلا

 ريسصي ثي موتلا نطاوم كولس نم هناوخا رذحد نا هنأش نمو

 نم هاتأ يذلا بابلا دسيل مبتلا كلاسم هكولس ىلع هبنؤي نا خيشالف
 نم هرهاسظ طظفح ناك هنأ ولو 6 شحاوفلا هفشك ِق سانلا ىد د دعت

 فراك لب « تائببلاو روزلا هيف دحأ ليق ام نيدلا ةلق بابسا يف عوقولا
 نا هلل اشاح تنولوقيو صئاقنلا نم اًئيش هلا فاضأ نم نوبذككي سانلا
 ىلع وه امنا هل خيشلا بيدأت لع نا ملعاف « كلذ لثم يف نالف عقب
 01 معأ هللاو ةمهتلا ىلع ال هرهاظ ظن مدع 5 لهاست

 ةجحرب ءاسمو (عابص ركذلا سلجم ىلع هتاوغا ثحب نا هنأش نمو
 ناف خيشلا روض كلذ قاعي الو ©« روضحلا نع خيشلا قوعت اذا قفرو
 كلذ امناف مهعم سفح ناو « نيديرملا داروأ ريغ رخأ داروأ هل خيشلا
 سيل هنا مدقتو . ريغ ال ريا نع مهتهو مهبولق فمض نم هاري ال
 مزايلف ©« كلذب خيشلا هرمأ نإ الإ هلاو-حأ يف خيشلاب هبشتي نا ديرفلل
 ة. عادلا عم ركذلا نع فاختي الو هيف حخيشلا هماقأ يذلا هدرو ديرملا

 يديس يديره نم صخش ناك دقو ٠ .ناوذالا اهب هرذعي ةرورضل الإ
 « هدحسو ركذي راصو ركذلا كرت مث © ةءامجلا مم ركذي نيدم خيبشلا
 هتمه نمل لءج امنا عاتجالا نا يديس اب لاقف كلذ يف خيشلا هل لاقف



 م ١ جاسم

 ىوقتا نا جاتحأ ال احح راص ىلق هللا دمحب انأو <« تيم هبلقو ةفيعض

 فلي اذمه لثم نا : لاقو « ةيوازلا نم هحارخاب خشلا رمأف © ىريغي

 ركذلا يف يريغب عاتجالا ىلا جاتحأ ال انأ لوقي ريقف لك ريصيف ةعامجلا
 ةبذاكلا يواعدلاو ةناسخلا سفالا نأث نم ناف « ةيوازلا راعُش ب.هليف

 . معا هللاو راعشلا مايقو خيشلا رمأ لاثتما عاتجالا يفف

 نم ةفوصلاو ةمعرشلا بادآلا مه.لعيو هناوشا دّسرب نا هنأش نمو.

 هلل اصالخا رثكا مهدحأ نوكي دقف © كلذي مهملع هسفن ىري نا ريغ

 نا ديرملا نم معا هنوك نم مزلي الف © هل ةلماعم نسحاو هنه ىلاعت

 خباشم نم ريثك هنع دش رما اذهو « ىلاعت هللا دنع هنم لضفا نوكي

 هنوك ثرح نم هللا دنع هيديرم نم لضفا هنا هسفنب نظف نامزلا اذه

 . معا ىلاعت هللاو هانركذ امل لضفملا خيشلا هبتنيلف © مهنم ملعا

 قرطلا برقا نم مهبر ةرضح لوخد ىلع هناوخا لدي نا هنأش نمو

 نع اوفلخت اذا مهسوفنل خ بيوت هيف ام لك ىلا دشريو « اهفرعي يتلا

 يغبني الو . ريلا كلذ كرت للخ ربحي خموتلا كلذ لملف « ريلا سلاجم

 ىلع ىلاسكلا هعبتت الثل ترهلاو خيبوتلا كرتب هسفن حماسي نا ريقفلل

 خبشلا ا لبقي ال يتلا راذعالاب رذتعي نا فلختملل يغني ال اك « كلذ

 رضح ول راثيد فلا هيطعي ًاناسنا تا رادقلو « هفن شغمف « ناوخالاو

 تقرغتسا ةرورضب رذتعتو فلالا توفت هسفن ىأر ناف الثم ركذلا سلجم

 ىلع ةصيرح اهآر ناو « ركذلا نع مويلا كلاذ هفلخت يف قداص وبف تقولا

 روضح تقو اهمحازت ىتلا ابلك اهقئالع عطقيو راثيد فلا لجال روضحلا

)٠١( 
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 هللا ناحيس لوق ناف « رذعي ريخلا نع هفلخت ىف بذاك وبف ساجلا كلذ

 : ىلامت لاق . ايهذ ضرالا ءلم نم نمؤملا دنع حجرا لا الا هلا ال
 كبر دنع ريخب تاحلاصلا تايقاملاو ايندلا ةامحلا ةنيز نوتبلاو لاملا )

 د.يعلا لو5 يه تاحلاصلا تايقابلا : سابع نبا لاق .( المأ ريخو اباوث
 ىلاعت هللا دهش ءيشف « ربكأ لاو هللا الا هلا الو هلل دحلاو هللا تاحبس
 .كلذب رفك امبرو لب < هيلع هدض حبصسرت هل زوجي ال دبعلا ريشب هنأي

 « هلوالا حبصلا ةالص تقو هيلع مونلا لقثب لاعتي نم انناوخا نم تبأر دقو

 شع وا ةعلقلا يف ةجاح هل ناك اذا مث « ادبا اهيف سدح داكن الق

 ىلع ليلد كلذو « حيبستلا نم ةليللا كلت ظقرتسي هتوفي فاخي صخش
 هتيعاد فعض نم كلذ امغاو . حبصلا تقو مونلا ةبلغ هاوعد يف هبذك

 ”نثوسا ام درحم ةعامج تيأر كلذلو . هتشقانمب ريقفلا هيتنملف . ريخلل
 لياتي ريصيو مدحا سعني لَم هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم يف يعم
 مهارد هدي يف هل دعأ وأ ةوالح ةعطق هم يف هل مضأف < الامشو انيع
 ىوقا نه كلذو « مونلا هنع بهذيو هتقول ظقتسف هل اهنا دقتعيق

 . يَ هللا لوسر ىلع ةالصلاو هللا ركذ ىلع ايندلا حيجرت ىلع ةلدالا
 تلا ةيعادلا كلت بلقي ىتح هفياثك فطلي اخيش هل ذختي اذه لثمو

 يطعأ اذا مانيو « ىلاعت ركذ اذا ظقيتسي ريصيو « ةرخآلا ةبجل اهندلل
 . معا ىلاعت هللاو لماكلا .ثايالا معط قوذيو <« ىولح وأ مهارد

 لامتا نم قاش لمع لك يف هناوخال امادقم نوكي نا هنأش نمو
 رهسكو « ةيوازلا حوطس ىلا حمقلاو بلطحخلا لقنك < ةرخلآلاو ايندلا
 قا وبق خيشلا دنع. ةرحه مدقا هنا ىعدأ نم كلذو . ةلماكلا لادللا

 تورظان ميلك نيرواجلا ناف « ةرواحم اب ديعلا بيرقلا ثداحلا نم كلذي
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 دعبا تركي نا ريقفملا يغبتي : اولاق انه نمو . ةيوازلا ءاربك لعف ىلا

 اذا هناوخا هل عمسيل لئاذرلا باكتراو مبتلا نطاومو ةبيرلا نع سانلا

 يف مهدهزي الو © وه ماني مث الثم ليللا مايقب مهرمأي الف © موحصت
 ساسنلا اهب لماعيو « اهعمجيو اهيف وه بغريو اهعمج مدع يفو ايئدلا
 الو رمأ مهرمأي نبذلا ءارقفلا لاح ناسلو . امهوحنو ةراجتو اضارق

 ءاربك رذحسلف . هضرع يف نوءقبو كسفن تنا حصنا : هل لوقي وه هلعفي

 نا هل يغيشيف < هانركذ ام لكي ىلوا مبخيشو . كلاذ لثم نه ةيوازلا

 ثرحلا وا ساردلا وا داصحلا وأ بطحلا وا حمقلا لقن يف ءارقفلا دعاسي
 نوع يف هللاو « ءارقفلل طاشناا لصحي كلذي ناف « امري وأ ةرم ولو

 اذا ناك ا لوسر نا انئةلب دقو . هيشخا نوع ىف ديعلا ناك ام دنعلا

 ىلا اهب عجربو ةمزح هل عمميو مبعم جرخي بطحلا عمج هباحصا جرخ
 صقني ال لوقيو هنع هللا يضر يلع مامالا لعفي ناك اذكو « رادلا

 ملعأ هللاو هلايع ىلا عفن نم رج ام هلامك نم لماكلا

 قىح ريغب هئاوخا نم ًادحا ىداع نم ةوادعب رهاظتي نا هنأش نمو

 ناك نا الا نطابلاب هتوادع هل زوجي الف © مبقوقح بجاوب امايق

 « ىلاعت للاب ذايعلاو ةرخالا ىف هتواقش نع هل فشكو فشكلا لها نم

 نم جرخاو داسف يف مقو نم ةافاصم مدع هناوشا قوقح نم كلذكو

 ةيوازلا ىل خد اذا هعم سواجلا وا لكالاب هيلع ةموز.لا مدعو ةيوازلا

 مهرطاوش ةاعارق «© ناوخالا بولق رييغت نم ًافوخ اهريغ وا ةالصل

 مقي اذهو . ًالثم نتفلا هيمرو هداسف تبث نم رطاش ةاعارم نه ىلوا

 جذاسلا هبنتي نا يغيتيق © رومالا بقاوع ىلا رظتي ل نمم ريثك هيف

 نيقداصلا هناوشال ةقفاوم ةرادعلا رابظا ىلع بحاولا ناكو . كلاذ لثمل



 دس ١غ مم د

 'هقاسسو مدنلا را.مظا ىلا كديسفملا كلذ داشر ا عمه نكل م ةيوازلا 2

 تاف « ميدقلا هتح بجاويب امانق هيلع اوسطي ىتح هناوشخال تاقاسلا

 بمطي نا دحاال يغبسد الف ةعاس ةددححص نع ةمامقلا ماو لأس ناسنالا

 مهنم ىقبي الو ميملا رطاخ ببطي ىتح دسفمللا كلذ ىلع هرطاخ

 .دحأو

 جرش نم ةبيغ يف عوقولا ةرثك ةيوازاا ءارقف بلاغ هيف مقي ام مث

 «هحارخلا بيس ام لأس نم لكل وا لخاد لكل هتعقاو ”ركذو «داسفب

 « هنم يفشتلاو ةينغلا ليبس ىلع هضرع ِق اوعقو امبرو 6 زو ا كلدو

 وه ىلتبا اب ببرق نع اولتبا امرو.“ لا اوساو هنم قسفأ نردوءق

 نم لك ضرع نع فكلا بجحيف © كلذك نوجرخيو نوحضتقيف « هب

 . ًاروهشو ًاعمجو يلايل هب ثوالا زوجي الو 2« هكرتو ةيوازا نم جرخ

 كلذ ريصيو لاحم هتبيغ زو# الف بنذلا بقع هيلع ىلاعت هللا بات اميرو

 عجر ابرو ٠ كلذ لثم نم ءارقفلا رذحيلف « هيلع روزلاو نائربلا نم

 مهولأق أم هل ىكدش مهضعب رياصدو هودحولا نم هحسوب ةيوازلا ىلا ريقفلا

 هاشأ حماسد مهدوسأ داكن ال ىتح همف مقو نه ىلع هتوادع يف دنش ف همق

 هتحضوا اب اولمعاو ناوخالا اهيا كلذ اولمأتف © ةرخآل ىف الو ايندلا يف

 8 معا هللاو 35

 ل مهيلع ىغب نم ىلع يغبلا كرت ىلا هنئاوغها دسرب نأ هنأش نمو

 اك رظنلا هوو نم دسأفلا ةلباقم : لوقبو ىغاملا ةلياقمد طق مهرمأد الو

 نأ ةنامالا "دأ : حيحصلا ثيدحلا يفو . مهنيد يف نيروهتملا بلاغ هيف مقي

 لع ىغب نمف « كرصنا يلا تدرا نا كنلع ىغب نم ىلع غبت ال دواد



 سؤ عة

 ءىطشست : اضيأ روبزلا 5 1 ىل رصن هنع تفاض هسأع ىغب نم

 كلماعأل كنناعد ةباجا ءىطيا امنا ىلاف كودع ىتح يف كئاعدل ةباجالا

 كئاعد ةاجا تبلط ناف «كلع اعدو ًاناسنا تماظ اذا كلذ ريظنو

 . معا هللاو ىبتنا كيلع كودع ءاعد ةياحا ةعرس برغتست الف ةعرس

 هيوازلا يف هناوخا نم ضرم نم ةمدخ نع للفغي ال نأ هنأش نمو

 با_حصا الو لها هل الو هنوكرتيو سانلا ماني نيح ليللا يف امس ال

 درو دقو . ناتسراملا ىلا هلمح وا هتمدخ هلع نيعتي هناف © هنودقتفي

 نا مث © هباحصاو هناوخا عيمج قوقح نع ةمايقلا موي لأسي دبعلا نا

 نأ هناوخال يفشق ضرملا ىلع هقفني ءيس هعم سدل ضيرملا ريقفلا ناك

 اذاو 2 لجو زع هللا ةمذ ىلع هل اوضرتقي وا « مهام نم هيلع اوقفني

 رظانلا ةيصوتو هيلا هدرتلا يف هقح ةيفوت نم دب الف ناتسراملا ىلا هوامح

 نوع يف هللاو 4 تومي وا أديب نا ىلا هيلا ددرتي لازي الو < هيلع مقلاو

 . معا هللاو هيخا نوع ىف دبعلا ناك ام ديعلا

 ىمألا دوقيو ماتيالاو زئاجعلاو ةيوازلا نايمع مدخي ىرا هناش نمو

 « كلذ هنه بلط اذا ىلعقلا نم هتيحلو هبايث هل ىلغبو « هتحاح ناكم ىلا

 نوكل للجو رع هللاىلا برقي ام كلذ ناف هبوث ىععألل عفرب كلذكو

 ةيوازلا ءايوقا لخدا املكو . مهيلو وهو لجو زع هللا ةلافك يف ءالؤه

 بايسا موبلع ىلاعت هللا لمس اماك ماتيالاو لمارالاو ناسعلا ىلع رورسلا

 ظ . سكفعلاب سكسعلا ميو « مريع هعسوو مهقزر

 .ةمح رلا لوزن دارا نم : لوقي هللا هةمحر صاوخلا ىلع يدمس ناكو

 دابعلا ىلع ةمحرلا ىف دعلا داز امكو « ماميالاو نايمعلا مدخ. لف هيلع



 ةندلا َُق تادحسرد هللا هداز

 4 مت اجسأ ح عضاوم ىلا مهدوقيو ل مهاحلو مهبأيث مه لس غةيو ماتيالاو

 لوقيو تنوحاطلا نم ةغقلا مهل لمحو « حمقلا مهل يقندو « مه خيطبو

 : معا هبألاو يفرش أذه

 ىلع ةدايز ةيوازلا يف اورواج نيذلا فارششالا مدخي نا هنأش نمو

 « ديري مهدجل ةصاخلا اهناف مهتم دحا ةصاخم نم رذحيلو « مهريغ ةمدخ

 نم ريداقملا تايرحن اهبببشت كلذ ىرب فارشالا نم دحا هلع ىغب اذاو

 دخأي نا هنأث نم كلذكو . ىضرلاو ربصلاب هاقلتمف لجو زع هللا
 «ةيوازلا ءارقف تدسف الاو < لعفلاو لوقلاب همظ نع هنكيو ماظلا دبب

 4« تكاس وهو نومتاشتي وا يصعلاب نوبراضتي ءارقفلا ىرب نا هل سلو

 . لوق نيلو ةسايس نسحب نكل « نكما ام ةصئخلا نع مهدرب لب

 مهنا نيمعاز نيصاختملا نيب لوخدلا نوكرتي ءارقفلا ضءب ىري'ام اريثكو

 « ملاظلا دي ىلع ذخألا كرت يف ةجح ضوني ال كلذو « مهنم ًالاح أوسا
 خياشم ضعبل مقوو . هنم ًالاح أوسأ ناك ولو ماظلا فك هيلع بجيف
 ىتح يصعلاب ه ترضي اوبراضت ءارقفلا نم نينثا نا نيجذاسلا اياوزلا

 لافقتف مهضعب نع ميفكت الأ يديس اب هل اولاقف اضعب مهضعي اومدا

 عابتالاب ىلوا عرشلاو ةجاذسلا ةلمج نم اذهو 4 اهريغ ربطت ال ةساجنلا
 . ملعا هللاو

 ةجاح يف خيشلا هلسرا اذا انغ هناوشخا ىلع لخدي ال نا هنأث نمو

 1 خيشلا بسوق خيشلا ِق دقتعت هيأ نم مه ريش وأ ةالولا نم صخشس ىلا
 طيفين



 هه اهو اد

 ةسامسي هدض ىلا باوجلا كلذ باقي نا بدألا نمق « ةجاحلا ضقي مل وا
 خشلا ىح ىف يفاجلا مالكلا ةياكحب انغ هناوشاو خشلا ىلع لخدي الو

 دقو , ًاريخ الإ هناوخأ نع مخمشلا عليي الو 4 ةرافسلا نسح نوكي لب

 قحتسي ال ريمألا دنع خشلا هيف عفشي يذلا صخشلا كلذ نوكي
 اهدح ةبوقعلا مليت ىتح خيشلا ربصيأ < هبنذ حبق ةرثكل هيف ةعافشلا

 هنأ هنع لقن ىذلا هكلش بحاص ىقل امك هل يغش يدلا مث . هيف

 هبتاعي الو هطلاغيو خبشلا دنع نم هيلع ملي نا خيشلا عم بدألا ءاسا

 ابحاص ناك نم ابس ال « خشلا ىح يف هيف مقو ناك امم ءيش ىلع
 ءادعا أو ريصي الكل ةدحاو مهتطلاغم ناف ةراحلا رباكأ نم طقف مسالاب

 ضرتقي ةراحلا رامت نم دحا ىلا بيقثلا لسرا خيشلا نا عقو اذاو
 الثم عنملا ربظاو ائيش هطعي مف كلذ وحن وا بطح وا حمق نك هنم

 نا هل سيلو ةالولا عم ىلعف اك خيشلل ثيدحلا بلقي نا هل يغشيف

 ريجصت ال 2« نسحم ال وا نسحي ءاش نا ريخم نسحملاو « كلذ خشلا غلبي

 «هتعامج يف الو خيشلا يف رصحنت مل ةئسحلاو . عرشلاب الا هلام يف هيلع

 اذه يف راجتلا نم دحا ىلع بتعلا نم رذح ىلع هتعاجو خيشلا نكيلف

 اذه يف بساكملا ةلقل خيشلا نم ةشيعم قيضا وناك امر مهناف « نامزلا

 فالخي <« ًاضعب مهضعب نم ةتاحشلا نع مهسوفن ةفعو نرامزلا اذه

 هللا ءاش نم الا لاقلاب وا لاحلاب لاؤس <« مهتحلو مهادس ءارقفلا

 ظ 0 ىلاعت

 قدصتي م وا هبهب مل وأ هضرقي / نمم شوشت ريقف لكف ةلملإبو



 اسس أ اللب دب

 مشد مل وهف < هيلع ال نم ىلع لظا_تغم وهو ةحعتار ءارقفلا قيرط نم

 كدصاق تلسرا اذا : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يديس تعمسو

 لوّئسملا نم الو دصاقلا نم ردكتت الف تقولا كلذ ف ضقت مف ةجاح يف
 الف 2« اهل ىلامت قحلا هيريض يذلا ابتقو الا اهب أطبا ام هناف « اهمف

 . معا هللاو هريغ يف نوكي نا نككمي

 هال دع ىأر اهمف 6 هناوحنأ ةهح نه هلق بقاري نا هنأش نهو

 « موللاب هسفد ىلع عج ريلف نيماسملا نم دحأا نه ًاضشيوشتو ًارياصغت

 هعم هيف مقو اهف هيخال رذعلا مقيو هبلق نهم كلذ ةلازا يف مسيلو

 « هيخا نم هشوشت ىف أطخا هلا ىريو «© ةوخالا ىقتح بجاوب امابق

 الا كيحي ال نم دوب قثت ال : هنع هللا يضر يعفاشلا مامالا لاق دقو

 . اموصمم

 ةيحصب مككلع : لوقي هنع هللا يضر ىل تح نب دمحا مامالا تاكو

 كيلا جاتحي ام ىتحأو 4« ةوخالا ىتح ىفو ايف « اهيف مقو ةلز بيسو

 اب لك ةيصاعو ةعئاط ماعلا عبمج ىلع ةمحرلاب قاختي ىتح ءارقفلا
 . معا هللاو هيسأثي



 د ١ مجالس

 ره أك حاصلا ىلا هدنع رهسللو 4« كلذ نم يحتس الو © هتمذ ةءارب

 هئافو ىلع هقرافمف تقولا كلذ يف لحألا نوي اميرو « ًاييرق هرب رقث

 . هقحي

 سانلا قوقحو تاسمفف صوأ ضيرال مهوق نم ماوقأ ايحتسا دقو

 < ماكحلل ةكرتلا رثكأ بصهذو « هيف ريخ ال اه هتثرو نيب مقوو « هيلع

 « نظلا هب ءيسي نأ هل يغبني الف « ال : لوقي هعمسف ةدابشلا هنقل اذاق

 نع مهونتفيل رياكألا نورضحي نيذلا نيطامشلا لجأ نم ال لوقي امنا هناف

 تاك هنأ هنع هللا يضر لبتح نب دمحا مامالل مقو ا « مالسالا نيد

 نا لاقف كلذ يف هل اولاقف 4 دعي« ال: هحور عولط لاح ىف لوقي

 تنكف « دمحأ اي يتنتف : لوقيو هعبصا ىلع ضاع وهو يل ربظ ناطمشلا
 يحور تعلط نا الا كتنتف نمو كنم سأيأ ال يأ « دسب ال هل لوقأ

 هتينم تناك امبرف ءوسب ضيرم ركذ نم ريقفلا رذحبلو . دمحوتلا ىلع

 ةمد ةءارب ريغ نم ةرغنآلا ىلا بهذيو هلمع ىلع مخيف ضرملا كلذ يف

 كلذ لال ريقفلا هينتيلق 4 هنم لسي نم "لق رمألا اذصو « همصخ

 تراوخالا للز نع وفعلاو حقصلا هتحلو هادس نوكي نأ ء.٠ . ملعأ هللاو

 كلاذ حابأ دق ىلاعت قحلا ناك ناو « هيلع ىدتعا نم ىلع يدتعي الو

 هف ترثأ امبرو ©« صقنو داز اميرف ةرذعتم ةسلثملا ذإ « ةّكلثلا طرمش

 ةضخر ةازاجملاف < كلذ وحنو « همصش ىف ترثأ امم لقأ ةئيسلا كلت

 . هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نمت ىلاعت هلوقل ءافعضلل

 المع كماظ نمع فعا : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يدبس ناكو

 لثمب هلياقأ نأ عرشلا يل حابأ دق لقت الو « كلذي كل عراشلا رمأي

 . لضفأ هكرت حابم نه كف « لعف ام



 د ١و ل

 لها ةرثع لقأو « تعطتسا ام كلل كقح كرتا : لوقي تاكو

 نساحم ىف رظنلاب كيلعو « تعطتسا ام كناوشا نم تادهلاو تاءورملا

 ناك ولو نسح ىلخ همفو الإ ممسم نم ام هناف ©« مواسم نود سانلا

 ظ . سانلا ىتسفأ نم

 كترحه ىف هزت الف هطرشب ملسملا كاخا ترجه اذا : لوقي ثاكو

 « نيلجرلا ريش. نوكتل ثالثلا دمي مالسلاب أدياو « اهيلايلب مايأ ةثالث ىلع

 حيحصلا يفف « مانالا عيمج نم هترارم عرجتو ىذألا لمحتب كيلعو

 ضئاف هريشو هقزر نأ <« ىبتنا هللا نم ىذأ ىلع ريصأ دحأ ال : اعوفرم

 ريقفلا لمحتيلف « هبتكو هئايينإ رفكو ادلوو ةجوز هل لعج نم ىلع

 ظ . لجو زع للا قالخاب اةلخت ىذألا

 ينتا ةئاعستو نيعبراو عبس ةنس يف تيدلاب فئاط اناو ىل مقو اممو

 <« فاوطلا يف هلوقا نأ درو امم ادحاو ءاعد فرعا ملف ىلق يف ترظن

 نم 'ىلع غرفا مهلا لق رجحلا ل خاد نم : يل لوقي ًالئاق تعمسف

 يلع غرفا مهللا © دابعلا ميمج نم ىذالا هب لمحتأ ام ةيدمحلا قالخالا
 ىضرلاب يلع ةيرادلا رادقالا مسج هب ىقلتا اه ةددمحملا قالخالا نم

 ايداه- هي توكاام ةيدمحملا قالخالا نم ىلع غرفا مهللا 4« ملستلاو
 قانكسو قتاكرح هب ريصقت ام ةيدمحملا قالخالا نم ىلع غرفا مهللا « ايدبم

 هب لمحتأ ام ةيدمحملا قالخالا نم ىلع غرفا مهللا « كدنع ةيضرم ابلك
 دعي يئاعد رثكا .يه_.كلذ دعب تناكف <« ةرخآلا ايندلا يف كيدي نيب

 .. معا هللاو دراولا ءاعدلا

 وفعلاو ةمحرلاو ةرفغملاب مهل ءاعدلا نم هناوخا ىسفي ال نا هنأث نمو



 دس ا خماس

 .اهن وا ليل يف ناك ءاوس ©« لجو زع هبر مم ايفاص تقولا دجو اماك

 كلملا لوقيلو مهقوة ءافولا كلذ دئاوف نمو « هريغ وا دوحس وأ

 ءا اثر ال كاملا ءاعدو ل كلذ لثم كلو ءاعدلاب لكوملا

 تقولا ؟دحأ دجو اذا : لوقي هللا هحر صاوخلا يلع يدبس ثهمسو

 ىلها نم نيماسملا ميم ةرفالا ىلاوت هللا لأسملف تارودكلا نه ًاقئار

 محب الآ لك هل هيئتي الو © نيمالا قوقح مظعا نمه.اذهو © هرمصدع

 .ناالا ينعي 2« مكدحا نمؤي ال ثيدحلا يىفو . نيصوصخم نم انا ةعبتلا

 رفغا انبر : مظعلا نآرقلا ينو . هفنل بحي ام هشآل بحي ىتح « لماكلا

 نءمالاب انع رخأت نم هيلع ساقيو . ناميالاب انوقس نيذلا انناوخالو انل

 ىلاعت هللا نأب امأ : نيعون ىلع نوكي مهل ةرفغملا بلاط نأ مث « اناواس وأ

 اذا مهذخاؤي ال نا امصاو ؛ يغذي ال امف عوقولا نيبو مهنيب لوحي

 رانلا نولخدي نيدلا ةباصعلا نوكيو « ثلاث قلعت ةرفغمل سلو « اوصع

 3 رقغاأد ءاعدلا ممعت ىلع ضرتعم ضرتمي الل اعريش ةانثكةسم نيدحوملا نم

 ٠ معا هللا و ىهتنا

 هناوخا نم هيلا نسحا نم لكل لضفليب فرتعي نا هنأشث نمو

 لضف اذهلو « اهب هتأدب ةافاكم ىلع ردقي ال هناف ةيدهب هأدب نم ايس ال

 مالسالا ىلإ هقيسي ةباحصلا نم هريغ ىلع هنع هللا يضر قيدصلا ركب وا

 ةيادغاب ىبس ناف ًافصنم ًاقذاح ريقفلا نكيلف © ةيور الو فقوت ريغ نم

 ريقفلا رذحياو . قباسلا ناك هنأ ىري ال ءىفاكملا كلذكو 4 لضف ىرب ال

 نم لك ءىفاكي نا هل يقبني يذلا لب « ءىفاكي الو ذخأي نا نم

 نم فنشالا أردوعت نم ةفداط هلع 3 6 كلذ ف تواهتن الو هيلا نسحأ



 اس ا جا" اس

 سانلا ندم لدحت نه بره قداصلا ريقفلا ناف «© مهايادهو مهتاق دصي سانلا

 نكما ام

 كدب نم ءارحب موقت 5 ال م لوقب يبرعلا ْن نيدلا يدم خمسا ناكو

 دعي هتيدحا ولف ©« كيحا انا هلوقب كأدب نم ىزحي الو « أدبا ةيدحلاب
 اتا كح دأ ©“ كانا ةيحس مدقت ةحرد غلبت ال همت نا ىسع م كلد

 1 معا هللاو كابا هيج نع ةدسنت وه

 آئمشس نو لس و لكأي الف ١ هناوخأ نم هلع دراو لك ماركا هنأش نمو

 لب « كضغبا انا هَل ل.ق نم شب وشتلا مادعب هعلعو « عاطتسا م ًادبا

 نفذ“ رظني مث « اهليزيو ابلجال هضغب ىلا تافصلا ىلع شيتفتلا هل يغدي

 ىلص هللا لوسرل تلاق ةأرءا نا درو دقو . هضغبي نأ هلوق ريظن يف
 يقحلإ © مظعب تذعتسا دقل لاقف « كنم هللاب ذوعا ملدو هيلع هللا

 لك نا معاف . هللا, تراجتسا اهنوكل ماركا اهيرقي لو اهقلطف كلهأب
 ليلق وبف هرش هفكي ملو كرش نم كنم شاب ذوعا هوخأ هل لاق ريقف
 لاب داعت ”سأ نم ىذآ نم نأ ل حالف هل ىحس رب ا ىلاعت هللأ عم بدألا

 1 معا هلل'و موضعي لاق 21 هي وبص حس ىلاعت هللا ناك كيده

 < هقحم ةنابتسا كلذ يف نآل بذكي هاخا ثدحي ال نا هنأش نهو

 امس ال6 كلذ وده هرك ولو هلع فرو ادا هوخأ هل موقد نأ مخالا قس

 ظ . مل لا وأ تآرقلا ةلمح نم دراولا ناك نأ



 - ا حابب ب

 ال نا ريقفال يخمد : لوقي هللا همحر ىفصرملا ىلع (ي كيس تهجم او

 يف هل مايقلا ةبحم هنم ملعي نأك هنيدل صقن هيف ام ىلع هاخا دعاسي

 مأيقلا كرتت نا كابا : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 كلذ دعب زحعتف نئاغضلاو دقحلا كلذ نم دلوت اعرف لفاحملا يف كيخال

 نوشوشوتي لفاحملا يف دحا مهل ماق اذا سانلا ناك دقو « هتلازا يف

 مقي ل نميف توربظي نوريصي مش نوردكتي دحأ مه مقيد مل أذا اوراصو

 < يعرشلا هقيرطب نامزلا لها مم رودي نا ريقفلل يغشف « بيامملا مهن

 نم هتراح نم وا هتدلب نم جرخ اهبرو . مظع بعت هل لصح الاو

 .هنامز مئابطب هتفرعم ةلقو هتسايس لق هلك كلذ لصأو « ىذالا ةرثك

 كلذ ناف « هل مايقلا بحي هما كنظل ال هقحي ءافو كيخال يخأ اي مو

 ظ . هب نظ ءوسا

 كيشأ ىد يف رصقت ال : لوقي هنع هللا يضر يمعفاشلا مامإلا ناكو

 ىتح ثيح نم رجأ هقح ةيدأت ىف كل ناف < ىبتنا هتءورم ىلع ؟اداتعا

 ىلا كوخأ بستنا اذا : لوقي يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا ناكو

 يف ىلو هبسن يف نعطت نأ رذحاف ءارما وا ءابلوا نم راكألا نم دحأ
 « شارفلا بحاص نيبو ىلاعت هللا نيبو صخشلا كلذ نيب لغدتف كسفن
 1 ملعأ هللأو رفك باسنالا يف نعطلا نا درو لب 7 ريك لإ يف عقتف

 ولو جيوزتلا يف ةدعاسملا هلأس اذا هيخأ ىلع حشي ال نأ هنأث نمو



 اهم

 كلذ ُِق ةناعالا يرافق 6 حملا ند ء يس وأ 2 ديازلا ةداققو هصمخقلا ٠

 لضفأ حاكنتلا يف ةناعالا نا نيققحلا ضعب ركذ لب « تايرقلا للضفأ نم

 هنتمو « تاريخلا لفان لضفأ وه ذإ « نييتاكملاو ةازغلا ةناعا نم

 6 بدلا م-ظعب رحألاو ٠ تاريخلا رئاس لسمعفب ندو دهام نم عرفتي

 فرداهتي رمأ اذهو . ىلامت هلل دباع الو دهاجم دجو ام حاكنلا الولف

 اذه يف جيوزتلاب ريقفلا ىلع ماق شيإو : لوقي مبضعبو « ءارقفلا بلاغ هب

 حلاصلا فاسلا جرد اهو 2 ه3 اغاسم ند هيسسمد ققعل 4.5 هرشعنو 3 نامزلا

 . لعأ لشلاو كلذ لم ىلع

 سانلا فال ولو ) بنذد ةلللقلا لها نم أد رافكي اي نإ هنأث نمو

 اهب رفكي يتلا ظافلالا ةفرعم رسعو ةقطاملا يف مويلا سانلا عرو ةلقا « هب

 راش هنا همف ام لقا لب . اهرمأ ريفكتلا ثكأ ى.. اه ريغ تود ناسنالا

 ال < مالسالا ماكحا هيلع يرجت ال رانلا يف دخم دلاخ هنأب ناسنا نع

 نا مولعمو 6 ةديقعلا ىلا كلذ عميس ره نإ م ١ هتام كعب الو هقادح ٍِق

 قو 8 ه ريغ ل فدعم نع ال ضف ةرابع ف هالق نعم رب ردت نع لحم ثناسنالا

 لاق اك ناك ناف « (هدحا اهم ءاب دقف رفاك ان هيحشسال لاق نم : ثيدحلا

 ًاماسم رفك هنأل رفاكلا وه رفكملا نأ كلذ ىدعم و 4 هلع مح ر الاو

 :؛ موفاف ههالسال

 نم نوكسف ظ هئاوخال ىملا مالكلاب هنا دوعد ال نإ ريقفلا ىخمضدو

 « هشحف ءاقتا سانلا هكرت نم سانلا رش : ثيدحلا يفو . سانلا رارش
 5 سانلا 0 نه ءيذبلا شح<افلا نأي 0 هللا لوسر ند ةداوس هذيف

 كدحأ بيس اورذحا : لوقي هلللأ همر يفصرملا يلع يديس نسوا و



 7 ١ م8 هدب

 . هايا رخآآلا بسف ناسنا ابا مكدحا بس امبرق نيماسملا نه

 . معأ هللاو بابثلاو ةمقللا يف عروتلا نم

 هللا رما دنع الا لحو زع للا لش نم ادحا رقحد ال نا هنأش نمو

 ىلا ىنتعي افككو « هروصو هقلخ نيح هرقتحا ام ىلاعت هللا ناف

 نم اذن !! هرقحت تنأ ءيجتو دوجولا ىلا مدعلا نم هجرخمو دبعب ىلاعت

 امناو « هدابع نم ًادحأ رقتحت ىرأ ىلاعت شا كرمأ امو . ضحملا لبجلا

 يصاعلا رمأتف ©« ريضغ ال هعرش امل ةفلاخلا هلاعفأ ىلع ركنت نا كرمأ

 اماقم كنم ىلعأ هنا هللا ملع يف نراك امبرف « هل رقتحم ريغ تنأو هاهذتو

 رْلَم هلوق لمأتو . ةمايقلا موي كبف مفشي ريصيو نيقسافلا نم تنأو

 هرك امناو اهتاذ هرك امن « ابحير هركا ةرجش اهنا موثلا ةرحش يف

 ليلدب 2« تافص ةوادغ ةاصعلاو رافكلل -انتوادع ىرا معاف . اوحير

 . معأ ىلاعت از مهتهارك انيلع مرح ملاح نسحو اوماسأ اذا مهنا

 نأآل < لفاونلا رئاس نم هتادابع ىلع ةيرورضلا هناوخا جئاوح مدقي نأ ٠.٠

  هخيش هرمأ نا امس ال © هلعاف ىلع رصاقلا نه لضفأ هعفن يدمتملا ريخلا

 مهتمدخ نع هخيش هاهني نا الإ مبللا . ىللرق بابلا يف رم ل <« كلذب

 ةمدخلاو . مهسوفنل ةدهاجلا ماقه يف اوفلك امبر مهنأل « كلذ هل سيلف

 اوراصو « مهقالخأ جالع نم اوغرف نيذلا تاداسلل الإ ةداع نوكت ال

 مهوردزاو سانالا مرقح ول ثرحي « نيعجأ قاخلا رقحأ مهسوفن نوري

 هنوءاعي ام نود مهيف سانلا هلاق ام نودبشي مهنأل < ةرعش مهام ريغتي ال
 م

 . مهسفنأ نه مه
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 ىرب ال نا هناوخا مدخي نم يغيني هنا لوألا بابلا يف ائمدق دقو
 ةرثكلف ايندلا يف اما « ةرغآلاو ايندلا يف ىقشيف مهيلع هسفن كلذي

 بدألا امئاو . باوثلا هنامرحلف ةرثلآلا ىف اماو « ةمدخلاو هندي بعت

 دقو . مهقوقح- ضعبب ءاقو هيلع بحاولا بأي نم مه هتمد2 ىرب نا

 نم الا ةدايسلا قحتسي ال هنا اودجوف مهسوفن مهلك حخايشالا برج

 . ىلاعت هلل عضاوت

 كرمال يغش ال : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يديس تعمسو

 ناك امبرق « هناوخا نم ضيرم ةمدخ نع هاه اذا خيشلا ىلع راكنالا

 كلذب محرا خيشلا نا دقتعي نا هيلع بحي لب «© هل ةبوقع ضرملا كلذ
 . هتمدخب هرمأي كانبف اهدح- ةبوقعلا تغلب اذا نككلل <« هنم ضيرملا

 قيرطلا هذه حسلصت ال : نولوقي هريغو ينارادلا نابلس وبا ناكو

 . ملعا هللاو ىهتنا « لبازملا مهحاورأب اوسنك ماوقال الا

 « ىلاعت للا هجول ًاياستحا الخلا توبب ةمدخل ردابي نا هنأث نءو

 نه ةأاضمملا لوحو يقالملا ىلع ام ليزيف 6 ةرجأب مداخ امل ناك ولو

 ف وأ رابنلا ةوحضك 6 سانلا تاالفغ تاقوا كلذ نككملو 6 ردقلا

 تفرع أذا ةوالحو ةدل سهفنلل راق <« دحلا هارب ال ثدحم < رحسلا

 ماسالا ةفمظو هذه تن ىو ٠ هياحصال سوكلا ةدل نه مظعأ عضاوتلاب

 يرمغلا عمماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلاو صاوخلا يلع يديسو يلازغلا
 نرا هل يغيتيق ءاملا نم ةصقان ةرهطملا ىأر اذاو . ىلاعت هللا مهمححر
 ةنم ال ءام نم الا اورهطتي ال نإ فلسلا ةنس هنال <« مقلل ةدعاسم ابلكي
 « هترابط ءام الم هنأك راص ائيش ةيقسفلا يف الم اذاو « هيف مهيلع دح.ال
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 هزاوخا دحأ مدخل اف ةلمحاو . نيضوتملا نع هيف هثنم طقس نأ يغبشيو

 هبجو ىلع راص الا دحا كلذ نع ربدككت الو <« سنإو رون هبجو ىلع راص الا
 . ةماظ

 اهف سنكي قتلا هتعقرم سبل اذا صاوخلا يلع يديس ناك دقو
 ةمدش يأ اي مزلاف 2 ءيضت رهاوج اهنأك ةياخألا اهبق فظنيو دجاسملا
 . ملعا ىلاعت هللاو نانا ىلءا لدتو نمحرلا كنع ضرب ناوخالا

 زرحلاو صقملاو ةربالاو نيكسلاو ىسوملا هدنع دخت نا هنأش نهو

 هناوخا نع هتفاك مفريل كلذو « ةداع هملا جاتحي امم كلذ ومنو طبخلاو

 لالخلاو طشملا هدنع ذخش نا هبدأ نم كلذكو . امةيراعب مءفنيو

 ثيح ابشرفف اهلع ةالصلل داحسلاو « ءاضعالا حسمل ةفيطقلاو كاوسلاو

 فلسلا نا لوالا بابلا يف مدقتو . دجسملا ريغ يف ةالصلا هتكردا

 وه امتناو « كلذ نم مهاشاح « ةماخبضلا تاداحسلا اوذختا ام حلاصلا

 يف نم ةدهلإلا ةرضهلا لدي ال هنا ىلع اوعمجا دقو . ةالصلا ةحاصمل

 نيتريضلا ناف . ةنجلا لوشد ىف درو ا . ربك نم ةرذ لاقثم هملق

 دويشو سفنلا زع :امههو هئالص ف ولو © لجو زع هللا يدي نيب امهالك

 لذلاب قلخت نم نا 'يلعاف . ً؟روضح ال ةلفغ هبر لضف نع هسفن يف ىنغلا

 . تاقالا نم تقو يف للاعت هللا ةرضح لوخد م عسنمب ال رقفلاو

 ىلا رداسي نأ هيخأ قح قف بدأ موس يف مقو اذا هنأش نمو

 ىلع ىرسيلا هدي اعضاو لاعنلا دنع فوقولاو سأرلا فشكي رافغتسالا

 ام ىلع ًامدان 6« ضرألا ىلا هسأرب اقرطم « ةالصلا ةئيه فلاخيل ىنميلا

 )١1١١(



 - ؤال د

 بدألا نمف هراذتعا هوخا لبقي مل ناف « الثم هيشأ ىتح يف هنه مقو

 عج رب نا هيلع بصحو . هرخأ همحرب نأ ىلا اماق ىقس لب ساحب ال نإ

 ىلع ملاظ هناب فرتءعي لب < ةدحاو ةرذ اهنع بيجي الو موللاب هسفن ىلع

 هناوخال يغيشق «© فرعلا نع جرخل ىتح فوقولا هب لاط ناف < هيا

 اقع كلذ لبقيلف بنذ نم ًالصنتم هوخأ هاتأ نم : ثيدحلا هل اودرب نأ
 . هريغو يذمرتلا هاور ©« ضوحلا درب ل لعقي مل ناف « الطبم وأ ناك

 مك وخا ءاج اذا : لوقي هللا همحرز صاوخلا ىلع يديس تعمسو

 مكدحا دجحي مل ناف <« ًارفغتسم فوقولا لاطأ نا ايس ال هوليقاف ًارذتعم
 آرفغتسم كوشأ كيتأي : اهل لوقيو موللاب هسفن ىلع مجريف هل ةقر هبلق يف

 تنأف هيلا يفتلت لو هقح يف تنا تعقو ميف « هلبقت الف كقح يف
 « ريغ ال ردككلا لاوز هلك كلذب موقلا دارو . هنم الا أوسا اذأ

 ناسنالا لام سأر ناف « مدق قيرطلا يف هل سيلف هبلقل ردكلا يضر نمو
 . معأ هللاو هيلق وه

 باقناو مهتاعاط ترثك اذا هناوشال دس هدنع نوكي ال نأ هنأش نمو

 .لروكيو « مهتاعاط ترثك اماك مك حرفي لب « مهيف داقتعا ىلا ساأنلا

 نا بحي بدأب لمع اذاو « هناوشا يف هنم بدألا عوقو ىلع اصيرح
 امو . ءيشب مبنع زيمتي ال ىتح هب نولمعي كلذك مهاك هناوخا نوكي
 « ءيش لك عمو ءيش لك يف بدآلا مهتاعارمب الا مهريغ ىلع موقلا هداز
 . بدألا نم كلذ نوريو ةلبقلا ىلا ابلك مهقيرابأ نوهجري مهنا ىتح
 ةننلاب اهجو امل اولعجب ةيديزلاو زوكلاك هل هجو ال ءانالا ناك اذاو
 ةعامج لخد دقو . العو لج قحلا ةاجانم لحم وه يتلا ةلبقلل هوعضوو
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 اودرف ةلبقلا ريغل مهقيرابا اودجوف ريخلاب نيروهشم اوناك ءارقف ىلع نيرئاز

 مهقيرابا اوبجول بدألا لهأ نم ءالؤه ناك ول اولاقو 4 مهيلع اوماسي ملو
 اذا مهدحال بحتسي هنأ رفسلا يف مبادآ يف ةقتاخلا يف يتأيسو . ةلقلل
 يفو . بعتلا ةدش بهذي هناف ©« هاطخ برقيو <« هطسو دشي نأ رقاس

 بحتسي هئثاو . هاطخ نيب :براقيلو هطسو دشيلف رفاس مك دحا اذا ثيدحلا

 مهعدو الإو « الاجر اوناك نا قاثملاب هناوشا عدوي نا رفاس ذا مهدحال

 لوم ريغ « ىرقبقلا يشميو مهيلع ملسي مث «© ًاراغص انك نا ةراشالاب

 اذا مث . ًاددج مبنع دعبي وأ رادجم مهنع ىراوتي ىتح مهنع هبجو
 ريصي لب رفسلا ءامع نم لاستغالا ىلا ردابي الف هدصقم ىلا لصوو عجر

 ةرهاظلا يف اماو .هنوقوذي رس كلذ يفو « عبارلا وأ ثلاثلا مويلا ىلا
 نابرض هدنع ثرواو لسفلا هرض امبرف بعتلا نم حسمب رفاسملا نا وبق

 ءوضولا ءام اهرضي الف [لاغ ةفوشكم اموكل ءوضولا ءاضعا فالي لصافملا

 . ملعا هللاو

 مهناف رخآ خيش ةعامج نم دحا ىلع هسفن ىري ال نا هنأش نمو

 دحاو ىلا عجرت © ةدحاو هللا لها قيرط نال « ىتيرطلا يف هناوخا
 ليزيو ميقالخا بذبيل الا كيش مهل سانلا ذختا امو . تددمت ناو
 الا كلاه امو نوحان ميلك سانلا نا ىرب ممدحا ريصي ىتح مبتانوعر

 تراص كسفن تسأر ناف 4 نازمملا اذب. كسفن يخأ ا نحتماق . وه

 :امف الاو < كخيش ةيدصب تعفتنا كنا كئاعدا ىف قداص تنأف كلذك

 بحصيف نامزلا اذه ءارقف يف شك دق رمالا اذهو . ءيش ىلع تلصح

 هيجعي ال ءارقفلا فئاوط ُْق ًاضارقم ريصب مث تومي نأ ىلا خشلا مهدحأ

 اذهو . ةريغص ىلع رارصا الو ةريبك ىلع مهكر ال هنا عم < مهنم دحا



7 

 . ةيفاعلا هللا لأسن ©« تقملا ربكا نم

 لاقمف « انخش لثم ًادها ىرت انشع تقي ام : لوقد مثدحأ ىرتو

 انخبش نولوقي ةعامج لكو . لوقي ًائيش دحي الف ؟ هب متعفتنا اذام محلل

 هللا لأسن هرسصصوع ءاملوا نه كأي عمفدمب داك الف ل هللا بأ هاذعد لفق

 . ةيفاعلا

 «ةدحاو هلم مهنواسم نع نريدمعل و هناوخلا نسا ىرب نأ هنأش نمو

 . هققحمي ىتح بيع ىلع طق مهل سسحتي الف

 ةوتفلا : لوقد هنع هللا يضر يناسمكلا نيدم وبا مخخيشلا ناك دقو

 ٠ موش وأسم نع ةيسغلاو ناوخالا نسا ةيؤر يه

 كأردت كنود وه نم ةحمصنلا ليقاو كناوخا فصنا . لوقب ناكو

 ةجاسد نع هلاٌوس ىلا هاا جوحأ نه : لوقي ناكو 5 لزانملا قرش

 . هتاوخا الو هتيحص قحم ىفو اهف اهسلع ردقي يتلا جئاوجلا نم

 دقف هيلا نوجاتحي امب هتبيغ يف هيخا لايع دقفتي مل نه : لوقي ناكو
 . ةيحصلا ناش

 مش اهف كلملا يف همخا بابثو هباش نيب زيهم نم : لوقي فراكو

 ٠ ىافذ هنبدعص امئاو 6 ةحئار ةيحصلل

 ءيش ذخا يف هناذئتسا ىلا تجتحا نم كيخأب سبل : لوقي ناكو
 ظ . هسرك نم

 هلخشأ ام لكي كردص حارشناب الا كترحص لمكت ال لوقب ناكو
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 كلذل اضادقنا تدحو ىتهر ؛ كماعطو كياشو كلام نم ناوخالا

 ظ 1 كترحص ف قف دم تنأف

 بحي ام لكي هيلا بتحتت نأ كللع كريشأ ىح نم : لوقي ناكو

 < كلام نم ه.ىف فرصتي ءيش يف كتبح نم اجرح هسفن يف دحي ال ىتح

 هل تمت امن كلام نم ايش ذخأ اذإ ةزازحو هردص ىف اقاض دجو نمو

 كلام ذخأي نيح كوخأ اهدحي ىتلا ةزازحلا ناق « كيلع هقح بجاوب

 ىلع يخأ اي لمعاف 4 ىلدخبلا نم كييلع تءقب ةيقبل يه امنا < الثم
 مهيلع دشأ مدنع كتوم نوكيا كتقاط بسح كناوخا ىلا ناسحالا
 . نيملاعلا بر هلل دمجلاو © قيفشلا مهيبأ توم نم

 : صخش دشلأف ©« لحرلا قانعأ

 فصقت موق بالصأ اهنككلو هن وعمل أم شعنلا رب رص سدو

 فللا ءانثلا كاذ هنكلو 2 هنوقشنت ام كسملا ريع سملو
 رمأ يف هناوشا نم دحأ ىلع ولعلا بحي ال نأ هنأش نمو

 نم سانلا ىلع ولملا بح نا ىلع حابشألا ممجأ دقف <« ايندلا رومأ نم

 « ماقملا صقان كناوخا نم يصاعلا نا به . ساكتنالا بابسأ ىوقأ

 ببسب ناك ىرا امس ال 2« هللع كسفن ىرت كنأل « هنم صقنأ تنأف

 كسفن تدجو تلمأن اذا كناف « هيلع ربكلا هيف كباصأ هل كصنقنت

 . كريغ لبق ًالوأ كسفن مكلف هنم مظعأ ربكتلا يف

 يصاعلا راسككنا :؛ لوقي هنع هللا يضر نيدم وبأ خيشلا نراك دقو

 ظ 000 عيطملا ةلوص نم ري
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 نم ملظلا باب حّتف دقف « هناوخا ىلع ولعلا بحأ نه : لوقي ناكو

 روبظ بأي حتف كةق مه معو خدام ىلع هسفن ىأر ندو 6 هناهز هالو

 هر وص 2 لطاملاب هدومتلا وه لحدلا ناف ٠ ندلا ف نيناتفلا ةلجءاودلا

 يتلا روهألا لعفيو ©« تيميو يبحي هنا ربكألا لاجدلا يعدي اك 4« ىتح
 هللاو هد ركملاو جارد تسالا بأي نم 4 العو لح قحاب الإ ىمأت ايل

 جري ال هناوخا حصني نم نا 'لعاف . كلذ لك يف لعافلا وه معا ىلاعت

 ةيدؤر لاح 2 هاخأ حصتمف © حوصتملا تود هسفن ىأر نإ الإ مالا نعم

 « كابإ مث ةبذاكلا ىواعدلاو يخأ اب كياف < هنم ًالح نسحأ هاخأ نا

 . نيملاعلا بر هلل دملاو

 ّق معطي الق م هئاوداو هيسفمل حيصن نع لفغت اي نأ هنأش نمهو

 ف ىرب الو 4 ةأرما الو 6 اعدتمسم ببعض الو « قلخلا ىلد ف ام

 فلخش الو 64 هركش نع الو 6 همر ركذ ل لفغد الو م ًاصقن هحياش

 هالتبا لف ناف < مهمارتحاو نيحلاصلا ةمدخ نع الو ركذلا سلا نع

 0" دايعلا نس تقملاب هللا

 . قلاخلل ماها يف كش ىلا يف ممطلا : اولاق دقو

 ةن.حص نمو 6 كنيد ىلع ءاقبأ عدتمملا ةيححص نم ردحا : اولاقو

 ظ ظ ' كنلق ىلع ءاقبا ءاسنلا

 . هب عفنلا مدع صقن هخبش يف هل ربظ نم : اولاقو

 . هسفن ىلع ناطشلا كح دقف هير ركذ نع لفغ نم : اولاقو

 ظ ظ . هتمدخم عفترا



 لس آد

 يخأ اي كيلعف « عابطلا هقرست لهاج الإ أهم نيبتتسي ال رومألا هذهو

 . كاده ىلوتي هللاو اهب لمعلاب

 لمع وأ لع يف هيلع ىلءت هللا هعفر نم لكل مضاوتلا هءأش نمو

 ريتفلا ناف < هلع هعفر يذلا ىلاعت هللا مم ابدأ « كلذ وحنو هاج وأ

 . هسفن ظوظح عم ال ىلاهت قحلا ىضر عم .رياد قداصلا

 افيرش نا هللا همر يرانشلا دمحم خيشلا انخيش يل ىككح دقو
 هلجرو توقاي دي نولبقي سانلا راصف يشرعلا توقاي يديس دنع سلج
 « رشثشلا ذخأي ام كلذ نم هسفن يف ذخأف © فيرشلا ىلا نوتفتلي الو

 تعبت يننأل ينومظع اما يديس اي : رس هنذأ يف توقاي يديس هل لاقف
 4 يدهودج تعبت تنأَو © كدودج- تعبت انأف « مهقالخأ ف كدو دج

 . ىوتنا « كنود ينودوظع كلذلف ©« لبجلا يف ينءد

 الو « مهبولقب ىلابت للا ةاعارم ىلع هناوخا ثحي نأ هنأ نمو

 هنا عم © هلامعأ نم هربظي 'ه ىلع هل سائلا ركشي مدحأ ىفتكي
 . تقملا تامالع نم كلذ ناف < هبر نيبو هندب اهف يصاعملاب هير رهاجم

 ىلع ولو هحضفو هتروع ىلاعت هللا فك الإ سانلا رككشب دحأ منق امو

 . هل ةبوتع لوط

 علثطم ىلاعت ىلا : لوقي هنع هللا يضر نيده وبأ حملا ناك دقو

 هآر بلق اميأف ©« لاحو سفن لك ىف « رئامفلاو رهاوظلاو رئارسلا ىلع

 قراوطلا نم هظفح هسملا هتيؤر نم [بسح « هل [ىقارم « هل ًارثوم
 ظ . نتفلا تالضمو نحملاو قئاوعلاو

 هسان لاوحأ رظن 4 هبلا ىلاعت هللا رظن بقاري مل نم : لوقي ناكو
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 . ءارتفالا نيعب هلاوقأو « ءايرلا نيعب هلامفأو « ىوعدلا نيمب

 كل نوكي نأ صرحاف « دحاو سفن هلك كرمع : لوقي ناكو

 بجح ابيلا هجوت ىتمف «© ةدحاو ةبجو الإ بلقلل سيلو © كيلع ال
 . اهريغ نع

 نمف « هنذاب الإ هملا ليمتو هللا ريغ بقارت نأ كابإ : لوقي تاكو

 ظ ظ . هتاجانئم شا هيلس كلذ لعق

 هير بح ىرب ال نم ةطلاخم ديعلا ىلع ءايشألا رضأ : لوقي ناكو

 ىلع ءاشألا رضأ نم : ىرخأ ةياور يفو . هدئاقعو هلاوقأو هلاعفأ يف
 ماكحأب لهاجب فرصنمو « هبملآتي هير ةاعارم نع لفاغ ماع ةبحص ديرملا
 . ملعأ هللاو هيلا مهلمل ابلط مه ضخريو سانلا نهادي ظعاوو < ةءيرشلا

 نوككي ال تلا ىواعدلا يف عوقولا نه هناوخا رذحي نأ هنأث نمو

 نم مهرذحمي لبلد مرهاظ ىلع ناك ولو لب « ليلد ابنم مرهاظ ىلع
 ريغب مهراوظا ىلاعت هللا ىلوتي ىتح ماقملا رتسب مهرمأيو © ًاضيأ ىوعدلا
 . ريثك قلخ رمألا اذه يف كله دقو <« مهتم داره

 نوكي الام ىلاعت هللا عم يعدي هومتيأر نم لك : خايشألا لاق دقو
 دوجو لبق قلخلا ىلا جرخ نم لكو < هورذحاف. دهاش هذه هرهاظ ىلع
 ءاملوألا جرخ امو < سانلل ةرخام وهو نوتفم ىبف صاخلا يهلإلا نذالا
 . اولمفي مل نا بلسلاب اوددُه نأ دعب الإ قلخلا ىلا

 © دام»وتلا ةماك هنقلأ نأ ينم باط» صخش ءاح دقو : تلق

 حملطصم ىلع ةدهاجم ريغ نم نيقلتلا نا مولعمو « ةسائرلا بحي هتيأرف
 ةدعبي يدعي عمتجاف « كلذ ىلا هبجأ ملف «© ةنوعر هددزب موملا سانلا
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 .طمحم ريضصيو هقراقي هحصت نم لك راضو « مهدبع ثكتو خياشم

 مونلا يف هوتأ اوتام نيذلا قيرطلا خابشأ نم ةعامج نا ىعداو « هيلع

 نه ةءامج ضعب هل عمحف © سلبا هلعلو © سانلا ىلا زريا هل اولاقو

 « ةرئاد مهعسوأو ءاملوألا ربكأ مويلا انأ مه لوقي راصو ماوعلا

 ءارقفلابو هب نورخسي سانلا راصف «© يرمأ تحت نم مبلك باطنألاو

 هباب يف جرخ اذا « يناغملا صويلخل يح همكحف « هرصع يف نيدوجوملا
 يلعلا للاب الإ ةوق الو لوح الف < هيلع سانلا كحضيف ريمأ وأ يضاق

 ةمارك نكت م ناو © تازجعملا عرف تاماركلا نا ىف الو . مظعلا

 حلاصلا فلسلا هيلع جرد ا <« باذك وبق هاوعدل ةقدصم ناسنالا

 : ملعأ هللاو

 بولقلاو نادبألا يف ةيجلا ماود ىلع هناوخا ثحي نأ هنأث نمو

 كرتو راغالا ىلا نوكرلا مدعو تافااخلا كرتب كلذو <« سوفنلاو

 اأابنع متحب و لاصتالا هذه نم ةدحأو ِق عفو نه ناف 3 ىواعدلا

 يوهدح نم بروأق نإ كف ل مهذارأو سأسناا عاعر نه دودعم وبق

 الحم يمتحي ال نم بلق نوكي كلذك « شا ركذي ةرومعم نوكت

 ظ . ساوسولاو ةلفغلل

 تافلاخنا ف عوقولا عم عفني ال :٠ لوقت نيدم وبأ خيشلا ناك دقو ظ

 اكو « ةيمح ريغ نه مكحلا هل هفصي ام ضيرملا عفني ال هنا ا 2« لمع

 ىهتنا < لمع ربكلا مم عمفني ال كلذك « ةلاطب عضاوتلا عم رضي ال هنا

 . معا هللاو

 « ًالاح وأ اماقم مهتادابعب اوبلطي نا نم هناوشا رذحي نا هنأث نمو
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 . فراعملا تاقرط نع ديعب وبف < اماقم وأ ًالاح هسفنل بلط نه نق

 نا يهأسيو « تاقفاوملاب مهتاقوا ةرامع ىلع مبثحي نأ هل يفيني كلذكو
 هلامعأب بلاط نم لك نا ىلع قيرطلا لها ممجأ دقو . كلذك هوثحي

 « ”تيث كماقا نا : اولاقو . لجو زع هللا ةياعر نيع نه طقس اماقم

 هسفن ىلع ىلاعت للاب نعتسد مل نه : اولاقو . تطقس كسفن تقأ ناو

 هلع رسعتو هلق برخ هسفني روبظلا بلط نه : اولاقو . هتعرص

 ىلاعت قحلاو حالسصلا يعدي وبق « نيقداصلا لا وحأ نم ءيش ىلا لوصولا

 . نيةفانملا ةلمج يف ةمايقلا موي رشحي مث « هؤابلواو هةكئالمو هيذكي

 لاح يف ىلاعت ىلا ةدهاشم ليص#ت ىلع لمعلا ىلع هناوخا ثحب نأ هنأث نمو
 . خيشلا ماقم تاقرألا ضءب يف موتي امبر قداصلا خألا ناف « مبلمع
 اوبجحف « هانلق امع مهتافذغ نه سانلا بلاغ ىلع قيرطلا تلاط دقو
 اولغتشال هل لومعملا اوظحال اوناك مهنا ولو « هل لومعملا نع لامعألاب
 نم نيبو ©« روصفلاو روملا هتمهه نم نيب ناتش < لامعألا ةيّور نع هب
 . روضحلا ماودو روتسلا عفر هتمه

 لهأ بادآب مقي مل نم : لوقي يسرملا سابعلا وبا خيشلا ناك دقو
 . تاياهنلا لها تاماقم هل مقتسي فيكف « تايادبلا

 وهو . قللا مم هنأ لاحلاو « هتاجانم لاح ىل هت هللا عم رضاح هنا
 كلذك اوناك امناو « رانلا نه لفسألا كردلا يف نيقفانملا نا . قافن
 مرحو ملال تايباتكلا حاكن عرشلا حايأ انه نمو . نايدألاب مهبعلل
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 اوحلصي مل مهنال محلاعأ ةيؤرب ملفشأ امنا : لوقي اضيا هثعمسو

 دقو « ريسلا نع مهفقويو مهيذؤوي ءيش لك نم هناوخا ربحي نا هنأش نمو
 . هقوقح عمييضتب ىلامت للا هالتبا هناوخا قوقح عبض نم : اولاق

 : لوقدو ءيدس يش هتاوخا حصن كرتد داك ال نيدلا لضفا مخ.كلا نو

 أم درب اصخش ةرء ىأرو . هسفنل هشغ ىلع لبلاد وهف هناوخا شغ نه

 شتفف اهذخلا نم رش ايندلا ادندلا كرت : يخأ اب لاقف سانلا هلل هيبطعي
 كمهاجو كماقم طقسي نا افوش هتددرف ءيشب كوخا كاتا اممرف كسفن

 . ىلاعت هلل ال هلق نم

 ريدقت باب مسفنا ىلع اوحتفت نا مكايا : لوقي ىرخأ ةره هتعمسو

 اثنا كلذ ناف« ريسلا نع كلذي اوءطقدتف « مسذناوخال قيرطلا تاماقم

 . معا هللاو ىبتنا خايشالا ةفيظو نم وه

 . بلقلا ةتامال ةبرجم اهناف عدلا لها ةس'ااجي نم هذاوخا رذحم نا كلاذكو

 .ةعدب ىندا هيف ناك نم : نولوقي مهلك حلاصلا فلسلا نراك دقو

 ولو اهبمُوُد هيلع داع كلذ يف لهاست نمف « هتسلاجم نم اورذحاف

 .- لاه دعم

 يضر كلام نع انغلب : لرغي هنع هللا يضر نيدم وبا خمشلا ناك دقو

 « عدتباو جرخ هقفلا نود دبعتلاب ىفتكا نم لوقب ناك هنا ©« هنع هللا



 دس و1/7

 « مطقناو قدنزت هتققحم فاصتالا نود ملعلا ْق مالكلاب ىفتكا نمو
 ملمع امي لمع نس 6 عدخناو رتغأ. هب لمعلا نود هقفل ب | نمو

 عمبت نم دسفا نيبدأتملا نم بدآلااذخأي مل نمو « عفتراو صلخت
 . معا للاو
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 را
 ميشو لد رم نم لأ لك يف ةماعلا مهطورشو موقلا بادأ نم ةلمج ركذ يف

 ةرئاد ءاهتنا دعب نم ءىدتبت موقلا قيرط ةرئاد نا هللا كمحر معا

 هللا لهأ ةهيمسي رخآ بدأ هنطاب يف ةعيرشلا يف بدأ لك نأل « مهريغ

 لعفلا ةروص نوكيف « هنطاب ىلا لعفلا رهاظ نم ربعي يا « رابتعالا ىلاعت

 اهم ديرب نمو « ةرخآلا يف رجالا هتدامعب ديرب نك < فلتخي دصقلاو ةدحاو

 ائيش هتمدخي هبر ىلع قحتسي ال هناو « ةيبوبرلا ىقح بجاوب مايقلا
 دح. ىلع هيلطي ال نم ةروصك باوثلا دصاق ةروصف . هنم هيلطي ىتح

 سجنلا وا رهاظلا ثدحلا نم هءاضعأ لسغي نم اضيأ كلذ ريظنو . ءاوس

 ةروصقم لوألا ةينف « ابلسغ لاح يصامملا رئاس نم ةبوتلاب ابلسغ» نمو

 نطابلا سجنلا عفر يناثلا هيلع ديزيو © رهاظلا سجنلاو ثدحلا عفر ىلع

 وه يذلا بلقلا ايس ال ؛ اهل عرش ام ريغ يف  ءاضعألا يأ  اهلارعتسا نم

 نم هلسغ نم دب الف < هلك دسجلا دسفأ دسف اذا هناف . لك ندلا ريمأ

 راقتحاو دقحلاو دسحلاو ءايرلاو قافنلاو بجعلاو ربكلاك « يصاعملا رئاس

 هيلا راشا خ5 « ايندلا ةمحم اهلك تافآلا مهو ٠ كلذ ريغو سانلا

 مرخي لف . ةيطخا لك سأر انندلا بح :؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسدع لوق

 رطخي ال رهاظلا ثدحلا ىلع هرصب رصق نم لعاو . ةدحاو ةيطخ اينع

 . دبا ايندلا بحس نم ةبوتلا هلاب يف
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 نم 6 ايندلا بودس وهو 6 سانلا هيلا يدتب ا يذلا بندلا نم بروك

 موقلا يف نا ملع قدصو قحم قيرطلا لخد نم لك نأ يأ أ ملعاو

 نا اىكف . رهاظلا قيرطلا يف نيدبتجملاك « نطاسلا قيرط يف نيدبتجم

 تايحاوو طورشو ًاماكحاو ًبادآ اهتم اوطيشتسا ةعيرشلا ىف نيدبتجلا

 كاياف <« موقلا قيرط يف نودبتجلا كاذكف « تاهورككمو تامرحمو

 ام الا مهيلع رككنتت ال كانهو . مهقيرط لوخد دعب الا مهيلع راكنالاو

 نم قيقوتلا هللبو لوقأف ©« كلذ تاع اذا مروبمج وا ىبعيمج فلاخ

 رذعل الا ىدارف ثنولك أي الو ©« ةرفسلا ىلع لكالا ين اوعمتجي نا مهادآ

 . هسكعو مادالا نود بلا يف اوكرتشي نا مهلو 4 يعرمت

 فلسلا ناكو : هنع هلا يضذر يمحي لا فسوي يدم يس لاق

 اماف « راثيالا هجبو ىلع نولكأيو (ءمج ةقرملاو نبخلا يف نوءمتحي حااصلا
 رذحيلو . ملظلل اعفد ماعطلا اومسق هرشااو صرألا ءارقفلا ضعب ىلع بلغ
 ءارقفلا طامس ىلع سلحي الف ربكي مهتم دحا قلختي نا ةيوازلا ءارقف
 يف هحالف مدع ىلع ةمالع كلذ ناف « ةولخلا يف هدحو لكالا بلطيو

 نأ ًاريثك كلذ مقيو ٠ ةيبرتلا دي نه هجحورخ ةيدب وهو «“ قيرطلا
 وهو هورب نا مهنم يحتسي وهف ةماخضلا مهل ربظأو اندلا ءائبا بحاص
 نع ةفلخت نا ولو « مهطامس ىلع لكأي « نيكاسملاو نايمعلا عم سلاج
 زيخ نم لكأي ناك امل .. الثم تاقدصلا لكا نم ؟ءروت ناك مهعملكالا
 . معا شاو لمأتف < هدحو الخ اذا ةيوازلا



 ا ااا

 ”اهدجبف ةساقلقلاو ةمحللاو ةمقللا مدحا ضعي ال نا مهبادآ نمو
 هل كلذكو , سوفنلا هفاعت كلذ نال « ءاعولا ىلا اهدريف الثم ةراح

 . ةعصقلا اهقاب دربو همقب اهبعطقي مك ةريمك ةمقل لوانتي نا هل يغيني
 امير كلذ نال « لكألا يف هسيلج ىلا رظني ال نا بدالا نم كلذكو
 : هتوص ىلعأب لاق نولك أي مهنا داراو طامسلا مداخلا عضو اذاو < هلجخا
 كِل هلوق وهو هيلا نودنتسي ثيدح كلذ يف مباو . ةالصلا ةالصلا
 ابكريل هتباد ىلع كا كتناعاو ةالص قيرطلا نع ىذالا كك تطاماو
 يف هنال « فورعملا نم لكالاو . ةالص فورعم لكو لاق نأ ىلا « ةالص

 . ميقا بودنم وأ بجاو اما لصالا

 بحاص هنال ةالصلا لوقي تا يغيتيف ًارضا- خيشلا ناك ناو : اولاق
 تدحتلا ةلق مهيادآ نمو .. كلذ يف هبئان وه امنا بيقنلاو © ةقيقح نذالا

 زع هللا ةهدئام ىلع ةقيقح مهناف <« حزملا كحضلا ةلآو “4 لكالا ىلع

 . هل مركشو مهضعبل مهراثياو مهبادآ ىلاو مهيلا رظان وهو < لجو

 ام لكألا بادآب ةقلعتاا رومالا ىف فاطللا تاياكحلاب سأب الو : اولاق

 . كلذ وحنو هنم راثكالا نع يبنلا وا لكالا ةلق يف بيغرت هيف

 دم خيشال لكالا نع يكد يريدحلا ركب ابا خيشلا تعمس دقو

 نب دمه خشللو لدعلا دمحم خشللو ملحلا دبع خيشللو ثانع نب دمحم ريالا

 ةيصو ينصوا تبأ اي هدلو هل لاقف ةافولا هترضع [كديفط نا < دواد

 كل اودسفي لو طاس ىلا تئج اذا يدلو اي لاقف « ابب كركذا

 ىرضا هل لق كيلا تفتلا اذاف هربهظ يف شيرخو مهنم دحا ءارو سلجاف

 .كل حسف اذاف « ُكنم ءايح كل حسفيو « ال لوقيو لحخف « مكيلع
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 خياشملا كحضف <« طامسلا تنا كلمتف كلنع رخأتي هناف همحازو لخداف

 . منع هللا يضر ميلك

 ةدني ال نا طامسلا ناكم ىلع مدحا سلج اذا كلذك مهبادآ نمو

 يغبني الو « مداخلا وا خيشلا ةرواشم دعب ةحلصمل الا رخآ ناكم ىلا هنع

 كلذ يف ناف « ؟ءونتم ماعطلا ناك اذا ماعطب ًادحا صخي نا مداخلل
 يف ءاملا برش ىلا مدحا جاتحا ناو < ءارقفلا نم ءافعضلا بواقل ةقرفت

 رصنيلاو رصنخلا اثم زوككلا ةورع ذخأي نكلو « سأب الف لكألا طسو
 يتلا مياصالاب دبا زوكلا لشأي الو « ةفيظنلا هديب هيقسي آددا رمأي وا

 . مولا وا لصبلا وا كمسلاك رفزلا امس ال « ماعطلا اهب لكأبي

 نم هظفحل برشي ىرا لبق هب هماعيلف بدالا اذه لبجحي دحا كانه

 ٠ لبجلاب هعاع راكنالا

 يف هقوف وه نم الو ًارهاظ ًادحا رثؤي نا هل يغبني ال كلذكو : لاق

 ةداعلا ىف هنود وه نم ىلع رثؤد امناو “« ماع وأ ريمأ وا خيش نم ةجردلا

 دحا ىقيع ةسفن ىرب نا هل زوي ال هنا مولع الاو ©« سانلل ةرهاظلا

 . ىلاعت للا دنع ميلك نبرضاحلا

 ماعطلا هل يحني لب راثيالاب ًادحا هجاوي نا هل يغبني الو : اولاق
 هدنع ىلا هارجلو هنلا هدب دم هنلا ًاحاتحم هوخأ ناك نأف « ًالماق ًالملق

 كرولا اذه تنا ذخن : رخالل امهدحا لوقي نا يغبني الو . هكرت الاو



 لالا

 كلذل اولعحمو ةطبشو ةطبع ريصتف ©« تنا الا هذخأي ام رخآلا لوقيف

 . اميظع اردق كرولا

 ءيش لكا يف هيلع حلأ اذا هللا همحر نيدلا لضفا يشا ناكو
 لمخملا ماعطو 2 ها كس لع ليلد ىلع هحامحلا نا لوقيو هلك | نم عمد

 ش 1 ثيدحلا ف درو 5 ءأد

 خيشلا وا مداخلا لاق اذاو : هللا همحر يركبلا نيدلا من خشلا لاق

 مهعم هسولج بدالا نمف لكالا ديرب ال ريقف كانهو لك الا لوا « ةالصلا د

 نا ةميلولل يعد نمدف اولاق اك 4« لكأي مل ولو < مبل ةقفاوم ةرفسلا ىلع

 مداخلا وا خيشلا لاق اذاو : لاق . كرت ءاش ناو لكا ءاش نا مث رضحي

 . مايقلا ىلا ةردابلا بدألا نمف ىلاعت هللا اوركشا لكألا رخآ ءارقفلل

 يلصي وا نذؤي وا نآرقلا أرقي نا ما نم دحأل يفبني الو : اولاق

 قيضل © ةيعرش ةرورفل الا مهيديا لسغ نم مبلك ءارقفلا غرفي ىتح

 . نيرفاسم اوناك اذا ةقفرلا نع مبعاطقنا نم افوخ وا < تقولا

 وحب كيلع بصي نم غدبلف هدي لسغ نم مهدحا غرف اذاو : اولاق

 عوقو نم ءارقفلا' ىلع بصي يذلا رذحتلو « بونذلا نم هللا كربط

 بصيلف هنم عقو ناف « ةعولابلا وا تشطلا يف ىلا ةلاسغلا يف نوباصلا

 نم نانشالا وا نوباصلا ذخا يف اوفلتخاو . هلمعتسي م امبط ءام هيلع

 د حاو لكلو ©« ىرشلاب وا ىئميلاب هئم ذنب ىلد روتسدلا بحاص

 مهنمق © ماعطلا دعب طسلا وا رصحلا سنك يف اوفلتخا كلذكو , هجو

 «© ضرالا ىلع يذلا تاتفلا عفدل ىئميلا لميو ىرسلاب سكي لاق زم

 )؟١(



 ل اؤا/لم

 بحتسي ماعط هناف ©« كلذب ةداعلا نايرل ىنمللا سنكي لاق نم مهتمو

 الا ىل١ذ مآ بود وا يىل مهدحأ لوقي ال نا مهنأش نمو . درو اك هكا

 كلذ لوقي نا نود « هملع ىلاعت هللا معن نم كلذ نا « روضحلا عم

 نبا بوثلا نبا لوقي نا مهدحال يغش هناو «© كلما ءاعداو ةلفغلا عم

 م اوربي ال نا موقلا طرش نم نا كلذ يف رسلاو « كلذ وحنو لمنلا

 ءيش ىلا سباتحا نه لك لب <« مبناوخا نع هب نوصصختي ءيشل اكلم

 ةمحرلا مهءيلع لزنت كانهو © سفن هبيطب هنم هذخا ةداع هريغ دي يف امم
 . ىلاعت هللا ءاش نا

 ىلا تادعؤنل اوضرعت نا ؛ هلعاف لدلقو 6 ىلاعت هلأ عم مهاكآ نهو

 يف ةدايع بولقلا ىلا تارظن ىلاعت هل ناف رابنلاو ليما يف ةعقاولا ىلاعت
 أم هرارساو هفراعمو هفئاطل نه أاهلف ىلاعت موصعامبف 8 ةمللو مول 13

 ضرعأ 'وا <« ةدحاو ةعاس صخش كقراف .اذاف <« هدادعتسا ردقب ءاشي

 ءيوتلا كيلع بجو كيلع داع مش هعم سلاح تنأو « ادحاو اسفن كتع

 وا ةحفن هحفن ىلاعت هللا نال « هب نظلل اناسحا مظعتلاو ةمرهلا» هئاقلل

 نا مث . كنم اماقم ىلعا اهب راصف تارظنلا كلت نه ةرظن هللا رظن

 كلذك نكس ١ ناو 6 بدالا هع تسمفو دق ًاحيحص رهالا كلذ ناك

 ْن هم ةيبلإلا ةيقرملا هضنقت, مب هتلماع يحن ىلاعت هللأ 2 تيدأك كقف

 5 ابترصضح لع دراو لك ىلع مركلا

 لق رمالا اذهو : هنع هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لاق
 ميبولق' ىلع ةلذغلا ماكحتسال كلذو « ءارقفلا نم هيف هسفن دقفتي نم

 . معا هللاو
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 نمل اولوقي الو « رذعل الا دحا نع اوحتحي ال نا مهبدا نمو

 الئاس اومن الو < رخآ اتقو انل لاعتو عجرا نا ةجاح يف مهدصق

 . ةقباسلا باوبالا يف هريرقت رم اك « مش الو لثبا ال ةمكحل الا ًاديا

 راثيالاو « ىلاعت هللا نود مهبواق نم نينوكلا ىلا لدملا جارخا مهبدا نم كلذك و

 مهبدا نم ك لاذك . نيناسملا مهناوخا ىلع مهدي يف لخدي ام مسح

 < ةنتفلا هنم اوفاخو هيف سانلا مبمظع مضوم لك نع ًادسمع بادتغالا
 هلماعيف © هيف ءوسلا داقتعا مدع مم < هيف ريش ال نم نارجهو

 قلخلا هكرت ناك ناو 6« نظ ءوس ريغ نم نظلا هب ءيسي نم ةلماعم

 . معا هللاو حيحص ريغ ضرغ وبف ىلاعت هللا نع هولغشي نا نم افوخ

 نم ًافوش همف اولعفند ال نا موقلا نيب فورعملا عامسلا يف مهيادآ نمو

 ظ . ىافنلا يف عوقولا

 للا نا يور ام عامسلا ةلدا نمو : للا همحر ئدرورّْسلا لاق

 ةبوذع تغرفةساو © مكبرب تسلا : هلوقب لوالا قاثملا يف رذلا بطاخ ىلاعت

 ًارما تعمس الك كرحتتو برطت تناك كلزذلف .. حاورالا مالكلا كلذ عامس

 . لوالا عاسلاب اهركذي هنال « ًايرطم

 همحر قاقدلا ىلع وبا ناكو : لوقي هللا همحر دينجلا ناك كلذكو

 جابملاو © اهتاتوعرو مهسوفن ءاقبل ماوعلا عامس عامسلا نم مارحلا : لوقي هللا

 هنال انباحصا عامس وه بحتسملاو « ممتادهاجم لوصحل داهزلا عاس هنم

 ظ 0 . مهيولق يرحم

 نسحلا توصلا عامس ءارقفلا هب متمتي امم : لوقي ىبساحملا ثراحلا ناكو

 ظ ظ 0000000. ةنايثلا عم



 ام.

 لا_ةف نسحلا توصلا كيوح عايسلا نع هيهجسمر يرصملا نوذلا وذ لّدسو

 : لاقف ىرخا ةرم هنع لثسو . تاراشاو تايطاخم ةهيق ناك ناو لولعم

 « ىلاصت قحلا ةرضح نم برقلا بح ىلإ بولقلا جعزب قدح دراو وه

 فلا يا« قدنزت سفنب هيلا ىغصا نمو < ققحت قحي هللا ىغصا نهف

 8 هرهاظ ه..طاب

 يف ءارقفلا ىلع ةمحرلا لزنت : لوقي هنع للا ىضر كسلا ناكو

 نع الل ثتوءمسب ال مهنا كلذو : لاق « عامسلا أمدم ركذف . نطاوم ةثالكث

 .دجو نع الا نوموقي الو 2 ىتح

 نأ حيورت « هملط نم ةنئف عامسلا : لوقي للا همحر ددنتملا ناكو

 نامزلاو ناكملا < روما ةثالث ىلا جاتحي عامسلا : ًاريثك لوقي ثناكو . هفداص

 . ناوخالاو

 هرضحن ال عابس لك : نولوقدب ضرافلا نب رمت يديس رصع لها ناكو

 لمعو . ةعامجلا كرحي ناك هنال كلذو « طسي هيف سلف رمح ىديس

 دحأل لص ملف مس نأ ىلا لوقلا دشنأف ءارقفلا ىعدو ًاعمج رباكألا ضعب

 دشنا دشنمال ل ةف © رضحف هجم رمع يديس ءارو اولسرأف 2« دجو مهنم

 ىعومهد قارفلا موي ابع دوا ا بةفاخ ةعيدو زاححلاب ل

 هركذ 6« كانه ناك نه لك دحسأ ودق دح|ولو رادو رمع ىددس ماقف

 5 هللا هيدر ىصوقلا راذفغلا لل ع خشلا

 « ةربع هنطابو ةننؤ هرهاظ عامسلا : لوقد هللا همر يلايشلا ناكو

 نمل آلا عامسلا ملصي ال : لوقي ناكو . هنم فاخ هنتفو عامسلا فرع نمف



 هس 1م -

 للدال وهو <« تاقفاوملا روثب هيلق ىبحو تادمهاملا فوسل هسفن حبد

 . مهحاورأل ءاذغ ةفرعلا

 : لوقي عامسلا نع لمد اذا هللا همحر يرابزورلا ىلع وبا ناكو
 . سأرب ًاسأر هنه جرخن انتيل

 قدصي عامسلا ىعدا نم : لوقي هللا همحر يبرغملا ناثع وبا تاكو

 ردتفم وهف حايرلا قيفصت رويطلا تونصو بالا ريرص نم عمتس مو
 ءيش لك نا مهدوبش نيقداصلا دنع عامسلل ثعابلا نآل كلذو ©« _عدم
 ال ةرضحطلا بحاص عه مهف « ىلاعت هللا ةريضح نه درو امنا مهيلع درو

 نسحا توصو راجلا توص مهدتع ىواست كلذلو « مهيلع درو نم عم
 ميلستلا بدألا نمف عامسلا يف موقلا لاح بلغ اذا مث « ًاتوص سانلا
 نوكي ام بسح ىلع اوكب وا مهبايث اوقزم وا اوحاص اذا مهل

 ظ . مهاوحا

 هحوف © هجوا ةثالث ىلع عاملا : لوقي يريحخلا نائع وبا ناكو

 ىشخن نكلو « ةفيريشلا لاوحألا كلذب نوعدتسي .. نيثدتمملاو نيديرملل

 يف ةدايزلا كلذب نوبلطي نيقداصلل هجوو . ءايرلاو ةنتفلا كلذ نم مهيلع
 يواست وهو « نيفراعلا نم ةمأ_ةتسالا ىلهال ثلاثلا هجولاو . مهلاوحا

 . مهدنع نوكسلاو تاكرحلا

 عامسلا يف بولغم هنا ىعدا نم : لوقي رادجلا دعس وبا ناكو

 الو < هب سنا الا ىحع سلجملا كلذ ىف ىقي ال نا ةحيحصلا هتمالمف
 . هنم شءوتسا الا لطسم

 عم هبلق دحي ال نمم لجرلا ناك اذا : لوقي نيدلا يبحم خشلا ناكو



 مدس ١ حال

 كلذ يف نال © لصا عامسلا كرت هيلع بجاولاف « عامسلا يف الا ىلاعت ا

 «هريغ يفو هيف هبلق دج ناك ناو . دحا لك هفرعيال افش انذإ ًاركم

 تاغنلا عامسب يعد الو . مأرح هروضحف « رثكا تايغنلا ُْق هل نكلو

 : لاق ٠ هريغو ءانغلاب تايغنلا عاهس هب يعل اعاو 6 طقؤ رع شمل أن ءانغلإ

 كد مو 6 ءىراقلا توص نسل تآرقلا عاهس ُق هبلق ريقفلا دح-و اذاو

 يتلا ةقرلا كلتو <« لولعم هعامسف <« رخخآ ءىراق نم هنمس اذا هيف هلق

 نينائلاو ثلاثلا بابلا يف هركذ <« ةيناسنالا ةعيسطلا نم .هملق ىف اهدحم

 . تاحوتفلا نم ةثامو

 هيف نا معاف عامسلا ىلا ليمي ديرمللا تيأر اذا : لوقي دشجلا ناكو

 1 ةلاطملا نم ةءقب

 رثازسا مع عامسلا ىلنعم لوقب هي هللا يضر هللا كليع نس لهس ناكو

 نوقداصلا نكلو م هنع رصقت تارايسلاو « وه الإ هاب ال هب للاعت هللا

 . باجبأا بعت نم كلذب نوديرتسرف يلاعملا مهيلا ريشق

 « اهلا رصم نم دمع ىلا ةنحملا 2 دأدغب يرصملا نوثلا وذ لخد امو

 ام هيدي ند لوق نأ هوندأتساف لااوم مهعمو امةيفوص هلع عمتجأ

 : لوقد دشنأف مه نذأف

 اعنتحا اذا هب فكن ىفذع كاوه ريغص
 اكارتشم ناك دق ىاوه ىف ُْق تعاع دقو

 ىكب يللا كحض اا بثتكمل  ىرت اها

 الو ه4 ةيمحس نه رطقن مدلا راصو هيجحو ىلع طقسو نودلا وذ ماقف

 هل لاةف © دحاوتب موقلا نم لجر ماقف © ءيش هلم ضرالا ىلع طقن»



 1م

 ناك قاقدلا يلع وبا لاق . سلجف موقت نيح كاري يذلا وه نونلا وذ
 ههبن ثدح لجرلا كلذ ىلع فارشا بحاص ةياكحلا هذه يف نونلا وذ

 ثيح فاصنا بحاص لجرلا كلذ ناكو < هماقه نم سل كلذ نإ
 . لعفني لو ةعرسب سلجو كلذ ىلق

 هلاح ةوق زم زوجلا وا زيملا ةرحش حلمي عمتسا اذا ىلبشلا ناكو

 . ىبتنا

 ىلع لمحف « ىلو_دملا ةيواز يف عمتسب يورسلا دم يديم تدأرو

 ىرخا هرم هتيأرو © هب رودب راصف ءام نألم اريبك ًاراغيت رسدالا هفك

 .رخآ لجر ىلع هب ىهرو ةدحاو دس دشنملا لمح

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوه نا ينغلب : لوقي ىناتسراملا مهاربا ناكو

 ىلامت هللا ىحرأف « هصيق مهنم دحاو قزمف ليئارسا ىنب يف امري صق

 . كباش يل قزمت الو كبلق يل قزم هل لق : هللا

 يمشاحلا دمع ابا خبشلا نا هللا همحر يصوقلا رافغلا دمع خيشلا لقنو

 « هيف لوقاام يردا ال : لقف عامسلا نع لثس هنع للا يضر فيرشلا

 ةياغلثو نيعبس ةنس يمستلا نسحلا ىلا انخش راد يف ترضح يننكلو

 < ةيكلاملا خيش يرهبألا ركب ابأ مامالا ايف ىعد ةوعد لمع دقو

 خش نيا نب رهاط مامالاو © ةيعفاشلا خيش قكرادلا مساقلا ابا خيشلاو

 ناو « داهزلاو ظاعرلا اش نوءهس نبا 0 ا خ لاو 2« ثيدحلا

 خيش نسحلا نباو 4 ىنالقاسلا ركب ابا يضاقلاو < نيماكتملا خيش دهاج

 : تودصلا نح صخشل اولاقف ©« ءاشعلا نم ىرخأ ةعامجو « ةلياتحلا

 ظ : هتلمج نم ًارمش مهل دقنأف © (ئنش انعمسا



 سس ١1م4

 سانلا يف عاش دق ىل كبح ناف مشت ريغ نم يل كتيدف رز نا

 سارلاو نيئيعلا لع ىعس ال ىل فق ابتلاسر ىدا نأ ىلوق ناكف

 ال نوعمسي خاشألا ءالؤد تيأر نا دعيف : فيرشلا ديسلا لاق
 ىتح © ق رعلا خباش. رباكا مه ءالؤه ناف « عامسلا مدعب ىتنا نا يننكمي

 ةثداح يف ىتفي نم قارعلا يف ىتسي ىل مييلع فقسلا طقس ول هنا

 . ىهتنا

 باسلا يف قالشالاو نأملا باتك يف كلذ ىلع مالكا انطسم دقو

 . ابنم نماثلا

 « هعمسو ثآرقلا أرقي. هنع هللا يضر يزارلا نيسللا ني فسري ناكو
 . لوقي اصخش امري عمسف < دجحاوت هدنع لصحي الف

 يت ام تمدهل مزح اذ تاك ولو يت. يطق ِق اًءاد يندت كتنأر

 لوق ىلع يننومولت لاق مث « هتملو هبادث تاتبا ىتح ىككيو حاصف

 مل ءاسملا ىلا حابصلا نم نآرقلا أرقأ « اذ وهو قيدنز ينازادلا لها ضعب
 . تسلا اذهب ةمايقلا ىلع تءءاق دقو « ةرطق يندع نه رطقي

 عامس دنع ناسنالا كر# بمس ام : هللا همحر صاروخا مهاربال لمقو

 : هنع هللا يضر لاقف ؟ نآرقلا عارس يف دحي الام ابعامس يف دجيو راعشالا
 « فيلاكتلا نم هيف ام لقثل نآرقلا عامس دنع دجاوتلا سانلا ىلع بلغي مل امنا

 كورت اهنال راعشالا عامس فالخي « ابعم لوحتلا نكمي ال ةمدص هنأكف
 ظ . اهبيف فيلكتلا مدعل بلقلا

 تيأرف ةملحدلا ىلع ندح رصق ىلع تررم : لوقي جاردلا نبا ناكو



 ب أ مق

 ناك دو : هللا ليبس يف لوقتو ينغت ةيراج هيدي نيبو رظنألا يبب الجر

 ةعقرم هيلع باش اهعمسف . لمجا كب اذه ريغ . لدبتت موي لك . لذبي كل ينم

 عم ينولت ةروص اذه : باشلا لاقف « هتداعأف يدمعأ : اهل لاقف رصقلا تحت
 كلذي ملعف 6« هانفدو هأنفكف « هحسور تحرر ةقيس قهس مث . ىلاعت قحلا

 يكيلام لكو « ىلاعت هلل يدبب ءىش لك نا مك دهشا لاقف رصقلا بحاص

 هل فرعي ملف جرخخو ءادر فك ىليعو ًارازا هطسو ف لعج م )م أرارحا

 . سخ كلذ دعب

 عامسلا يف قفوملا نب يلع تيأر : هللا همحر زارألا ديعس وبا لاقو

 ىلا ةآمل يعادلا ماقو 1 دحاوتف ماقف هوماقأف ينومسقأ ىنوميقا ب لوقد وهو

 فلخ هسرح نم هل سيل بدم داّؤوف اود درا

 عمسر يرتستلا هللا دمع نب لبس مامألا ناكو : هللا همحر يريشقلا لاق

 راص هرمح رخاوا يف ناك املف « ريغتي الف كلذ ربغو ركذلاو نآرقلا

 , أنه ىوفا اندراو راصو لمحتلا نع هللاو انفعض : لوقنو دحاوتي

 . للا ها للا لوقت رسملا ىلع تعمس : لوقي يلب رغما نائع ودأ ناكو

 مالسلاو ةالصلا هلع رنريدس وه صق : لوقد هلل ةمححر جاسنلا ريح ناكو

 هللا ىحرأف ,نىئىس وم هروتنأف مهنه كأو قعرزف ليئارسا يب ىلع [مود

 6 اوحاص يدجوبو « اوخان يبسط.و 6 أوحاب يد ىس وه ١ : هنلا ىلاعت

 . ىبتنا ! مهيلع ركنن فصحكف

 . موقلا يككبت ىتح نيزح توصب هل ينغتقف



 - ةؤمل6-

 وهف نسحلا توصلا الا هك رحم ال بلق لك : لوقي ناملس وبا ناكو

 :لوقي ناكو . همونت نا تدرا اذا ىبصلا ىوادب ا» ىوادبف 2« فيعض
 هبق ًاتكاس ناك ام كرحي امناو « ائيش بلقلا يف لخدي ال نسحلا توصلا

 ناكو دحاوتيو موقيف هل نسعد يراوج نضرافلا نب رم يددسل تاكو

 ىلا هيا هللأ ىصر نيتاوصا اسود لجال نونارش ِق ىلاغتت 5 . 9 1 03 . ع

 تقو لك يف عامسلا : لوقي هنع هللا يضر يريشقلا مساقلا وبا ناكو
 نيملا ىلع لزني امن هنم هييصن وضع لك فذخأيف ءافعضلل نوككي ام عفنا

 هب قزمت ديلا ىلع لزني امو © هب حيصي ناسللا ىلع لزني امو « اهدكبي
 . ىهتنا هب صقرب لجرلا ىلع عقي امو < هجولا هب مطلتو بايثلا

 دبع نب نيدلا زع خبشلا نا هللا ءاطع نب نيدلا جت خيشلا ىحححو
 لثاقلا لوق لثم لاقف اذاه لثم : لاقف ىنغلا عامس نع لس مالسلا

 دوعلا توص تنتاتوصلا اهنأكف 22 اهدوع ىف اهتوص تفخاق ثنغ

 يف كنم ينيفكي : لئاسلا لاف ؛ يلع هدعا : نيدلا زع خيشلا لاقف
 ظ . ىبتنا هتحابأ

 يذلا خيشلا ىلع. مرح : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يديبس تعمسو
 هدهشم نع موف هعاشا دسفي هنال وبللا تالآ نم عمسو نأ هب ىدتقر
 ظ . ىبتنا

 زع هللا ةرضح نع ةدراشلا بوم ذلا عمج ام لك نا ىلع موقلا عمجأو
 تلقطا ثدح لجو زع هللا ةرضحي دارملاو : تلق © نسح وبف لجو



 ل ؤممال -

 اذه ماد امن 4« لجو زع هللا يدي نيب هنا دبعلا دوبش موقلا ناسل يف

 أمدم جرخ دقق ديشمملا امه نع ابدع أدأف ل هللا هرصضد 2 ووش © كه م

 . معا هللاو

 ال نا عاملا يف موقلا بدا نم نا هريغو نيدلا يب خيشلا ركذو

 هنكل « مهقيرط لها نم وا ةقيرط لاما نم هم سبل نم كانه نوكي

 هنوكل هريغتب موقلا ضيقي هنال ُكللذو . هب لوقي الو عامسلا ركش

 اهتده.شأ ههركت امناو « عبيطلاب 0 بحت سفنلا ذا « مهنم ىوقا

 نيعماسلا سوفذ ىلع ناطاس اهل ناك كلذلف « عامسلا نم مظعا ىرخا ةلاح

 ىلع نيعماسلا عبمج نوكي نا عامساا ةحص ىف بي هنا معف . اهتوطيل

 نم وأ موقلا نم لاوقلا نوكي نا مقو ناو : اولاق . دحاو لحجر بلآ

 نع نيحراخلا ماوعلا نم لاوقلا اذاو : اولاق . نسحا ناك مرمف نيدقتعملا

 هوطساءديو © ملخطو ثعبتيل ءاطعلا يف هوديزب نا مه يغشف موقلا قيرط

 . اهبلا نسحم نم بح ىلع ةلوصجم سفنلا نال « موقلا ىلا لمع ىتح

 نأ ءارقفلل يغيني ال : لوق. هلل همحر يفصرملا يلع يدمس تعمسو

 هقطني ام ب.سح ىلع هوكرتب لب © نبعم ءيش داشنا لاوقلا نم اواطب

 خيشلا ناك نا نكلو © سفنلا ظوظ- نع دعبا كلذو « هب ىلاعت لا

 كري امب ملعأ هنال « سأب الف ًانيعم ًائيش دشني نا لارقلا رمأو رضاح

 . ىبتنا ةعاملا يولق

 نأ بدألا نمف ل مويولف فرح. هلتوص اوأر وا لس وا لاوقلا نم

 حلصي ال ف شوشت ناف © مهتم شوشنب ال نا هيلع بحبو  هوتكس
 انل



 دس ةمخرؤ

 نوذخأي وأ مبسوفنب نولغتشيف هوتكسا اذاو . ىهتنا بات نا الا داشنالل

 نكل « ةيمجلا هداشنإب لصحيو ثعاب لاوقلل لصحي قح ركذلا يف
 نم نيققحملا دنع نسحا يىهو ةنوزوم ةدحاو ةقيرط ىلع ركاذلا نوككم

 عملا ىقلا وا © بلق هل ناك نا دادعتسالا يف ىوقاو < لاوقلا عامس
 نم ءيش هنه مقوو لاح بحاص لاوقلا كرح اذاو : اولاق . ديبُس وهو

 . هبلس هلق الشق لتق نم ثيدخحلا ف تاف « ًاصاخ لاوقال وبف هيأت

 مقوو < لاوقلا لوق فالخ رخآآ ىنعم نم دحاوتلا ناك اذاو : اولاق

 دجاوتملاو , ةعاملا نم هنال لاوقلا هيف مهك رشيف © ةعاجلل وبق بوث هن

 نأ يغلي الف © هلم دحاأوت يدلا بدسلا لوصح ندم هنعدب ايف قدصم

 خمشلل همف مككلاف عى هةينم طقسو موقلا مانمس كرمت أداو : اولاق

 نا خيشلا ىلع بجي نكلو © مهخيش ةقرخ يف اومكحتي نا مهل سيل

 مهادب اهءسق الو اهيف ميكحي ملو اهكسما ناف . دب الو « مهنيب اهمسققم

 نا نيديرمل سيلو < هوينتحمي نا ةعاجللو . موقلا قيرط نع جرح دقف
 دحال نوكي دق ةقرألا هكاسما نا مث . ادبا كلذ لثم يف هب اودتغب
 هلاحم رتسلا بلطل امأو « هتمصع مدعل هيلع أرط ام لخبل اما نيرما
 نيرمالا نيذه نم لكو 4 ةعاملا نيع نم طقس قح بدالا اذه ءول

 ناك نأ هنال .. حلفي ال هسيسعملل ناو هبف خمشلا أمله عابقا ددرملاب قلي 5

 لمفلا كلذب ارتست ناك ناو < حيحش يفوص حيبق لك نم حبقأف ًاليخي
 يف هخيشب عفتني امنا ديرملاو « ديرملا اهفرعي ال هسفن يف ةلعل كلذمك
 . دوم اهرهاظ قلا بادآلاو قالخألا
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 ةعاحالف ةيلغ نع عامسلا ُْق ماق نم لكو : نيدلا يد خيشلا لاق

 ةيقب هيلع تبقد نم مايقل اوموقي نا مف سيلو « همايقل اوموقي نا

 رهظ قفاثم هنال < مايقلا وه هيلع مرحي لي < روعشلاو ساسحالا نم

 ةعاملا افرعم ادحاوتم موقي نأ الآ مبللا . مهانعمب ال نيقداصلا ةروصد
 © همايقل اوموقي نا ةعاحالف © دجولا ليصحت هب بلطي ناو « هلعفتي

 ناو < هارعد ىف قداص ريقفلا كلذو « ةدعاسملاو ةقفاوملا مهبهذم ناف

 5 ةملعو ءأنف ةلاح الإ موقد ا نأ عامسلا 2 مناف لكيو هب لوألا ناك

 كلذ ىف ناف 4 تعقو اذا ةقرالا عسب ىلا لييس الو : اولاق

 وا قىوسلا ىف ءادنلا يف تلخد اذا ًالثم ةقرلا ذا « ءارقفلاب ةنابتسا

 هلونع ْق موقلا قدرطب ةناهمسأ كلذو 6 نيلفاغلا يديالاب تمسن لق ه ريغ

 5 ماوعلا نم سانلا

 ىلها نم سدل نم ةقرخ يف اومكحتي نأ ءارقفلل سيلو : اولاق

 زكلو « داهزلاو داّّيعلا نم كلذب لوقي ال نم ةقرخ يف الو مهقيرط

 © سأب الف مهبايث نم ءيش يف ءارقفلا مكحتو سلجم مبعم مب اذا

 سيل هنال « ىلاعت هللا لها قيرط نم هب نوجري لب . زوجي ال مهندأ ريغبو

 ارقفلل كلذ لثم انزوج امئاو * لطابلاب سانلا لاوما لكا رةمككح نم

 © سفن بطب مهنيب افرع كلذ راصو مهكطاوتو كلذب مهاضرل مهنيب اهف

 انال ابف مجرب مو ردكتل هتقرخ مهدحا ىلع اودر ول ءارقفلا نا ثيح

 هللاو كلذ يف موقلا يف ضارتءالاو كاياف دب الو « هكلم نم ابحرخا

 . معا

 احسبمف « هبئان وا خبشلا نيع ىلع فقي نا لاوقلل يغبذيو : اولاق
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 بولق فأارحب أمي اماع كشلملا نوم نأ الا هدشنأ هر خمشلا هلع راشا

 .٠ ءاس ثدح فق نأ لف 6 نطاملا ف خيشلاب هطاشترا ةدشأ ءارقفلا

 ارامتشا وه اهبعضو وا هسأر نع خدشلا ةمامع تطقس اذاو : اولاق
 « كلذ يف هل ءارقفلا ةقفاوم بدالا نمف <« كلذ وحنو رح ةدشل وا اهاقثل
 وا لاوقلا ىلا هتمامع خيشلا ىمر ناو <« كلذك مهئامع مباك نوعضيف
 لاوقلل هتقرخ يم رب نا مهدحأ رذحملو < قدصب هوقةفاود نأ مولف هءادر

 ءارقفلا نم دحا نم مقو اذاو . بدالا كرت هناف خيشلا ةراشا ريغ نم
 عقاوم نع اهعفر بيقالا بحتسيف <« دجو ريغ يف ةمامع وا ةقرخ
 عاق راصو كلذك اهعفر خيشلا ةمامع تناك ناو « اهل ماركا مادقالا
 بيقنلا مهقهتي كانبف © ةراثالا وأ ةنيرقلاب خيشلا اهبلطي نا ىلا اهب
 ءايحلا راعشتسا مم محرلا نمحرلا هللا مسب آالئاق خيشلا سأر ىلع اهعضيو
 : بدالاو

 الإ ءارقفلا سلام يف دشني نا يغبني الو : نيدلا يبح خيشلا لاق
 « هريغ وأ لزغتلا ناسلب لجو زع هللا ركذ هلئاق هب دصق يذلا رعشلا
 وهو « اعامسو الوق لالح وبف ىلاعت للا هب لها يذلا مالكلا نم هناف
 هناف هللا ريغ هلئاق هب دصق يذلا رعشلا فالخي « هيلع هللا مسا ركذ ام
 ثيدحلا ىف لوقلا نال < ىلاعت هلل ىلا ةبرق ةساحنلاب ًاضوتي نم ةلزنم
 « ءايشالا يف رثا ابل ةينلاو .. للا ريغل لها ام وهو 2« كش الب ثدح
 باملا يف هركذ ىهتنا . قولخلا هبوبحم يف لزغتلا الا دصق ام رعاشلاو
 ظ . تاحوتفلا نم ةئامالثو نيعستلاو نماثلا

٠# 
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 دقف « راطا ةبرشش سلجم ىلع ضرافلا نب رمح يديس لدم مالك داشنا

 اهرخآ ىلا ... ةمادم بسحلا ركذ ىلع انيرش : هلوق دشنا هنا صخشل مقو
 ملف < هفنا ىلا هلوبو < هيف ىلا هطئاغ ىلاعت هللا لوف رمح سلجم ىلع
 . معا لشلاو تام نا ىلا كلذك لزي

 ةاحأ وم موقد رط نم سلو 3 موتا نطاوم نع ددسعملا مهبادآ نمو

 رظللا ةحاباب لاق اهو < ةرورض ريغل مهتملاكم الو ثادحالاو فتراوشللا

 قيرطلا نع اوجرخ « راتجف موق الا اهنع عراشلا ىهن يتلا تانسحتسملا ىلا

 نازيب هل ةفرعم ال نم نظ ىتح « يزلا سبلب ةماعلا ىلع اوسبلو
 بناج ىلع مو . نيقسافلا ىسفا مبتأ عم ءايلوالا نم مهنا ةعيرشلا

 هوسل يذلا مهيز ىأر نم لكو . ريخلا نع روتفلاو لسكلا نم مظع

 ا اخيشمت مهتبذع ءاشراو موانع ريغصتو مهبراوش فدو مهبايث ريصقتو

 هل ةالولا بترب ىتح كلذ ناك امبرو « ًارهاظ مدقتعا ةنسلل اعايتا

 راهظاب سيلبا مهبل سوسو « ةثيبخ تاينو ةدساف دعاوق ىلع قيرطلا يف
 بابشلاو ءاسنلا أروع ال مول لأقو م باسشلاو ناوسذلا عم عامسلاو دحاوتلا

 بلط ىلا ميلامآ ىتح نيماللو نهتسااجت فذلاا ىلا ليما مهل سوسو

 نمؤوم لك ىلع بح ءالٌوه لثمف 6 المس كل دل اودحو يف 3 نود قسفلا

 هسفن يف عمتسلف عامسلا يف اقداص ناك نمو « مبتيحص نم سانلا ريذحت

 ٠ معا هللاو ةقسفلا ءال وه عض روضدم ريغ نم

 3 ل مولع ردكم مهعاعم سأ# ْق موعم دعم ايإ نأ مهنأش نهو



 7 ل

 « هربغي ريقف لمذ سدتلا ول ىتح <« تاركنملا نم كانه نوكني الو افنآ ره
 ىلع اوردقي مو « بلقلا ةواسق مبيف كلذ رثا « اهريغب هتوكر وأ
 بأق مظي هنذال ©« هكارت عرولا نم هريغب لعتلا لادبا نال « عاّمسالا

 يف ةشحو دجو هنع هللا يضر ديزي ابأ نا انهلد دقو . هريخيو ريقفلا
 اوشتفف «© كلذ بدس اورظناف ةشدو ىبلق يف دجا يلا لاف هددحاأوت
 باحبصأ نم صخش عم ددسملا ف ,ادبأ دق ريقف لعن اودجوف
 .مسويلع نيركملا ريكا نم هردجوف لعنلا بحاص اوباطف « ديزب يلا

 ام ىلع اولشدا ىتمو « هبساني اب تقو لك اولءاعي نا مهنأش نمو
 يفصرملا ىلع يديسل عقو دقو . موتقو ميلع ردكت رخآ تقو هيضتقي
 هجر شسأف ةرودك هلق ىف د _جوف بلع قالعم هدنع تاب هنا هللا همحر
 مقوو يل هتياكح هذه . هبلق ءافص هيلا عجرف لبللا يف ءارقفلا
 هذا عرولا يف قفدت ناك نم مضبعيل اضيا عقوو . ًاضيا هريغل اهريظن
 يتلا ةروراقلا اردحوذ كلذ اوشتغف « هركذ لاح اردك هبإق ف دجو
 اهيف هورتشاف حابصملا ةرم نهدلا اهبف اورتشيل اهوراعتسا دق نهدلا ابرق
 . معا شلاو ردكلا لازف اهباحصا نذا ريغب ىرخأ ةره

 ماصخلاب فيككف « رومألا هذه لثم يف ءارقفلل لصحي ردكلا تاك اذاف
 . نيمآ اني فطلي لاف ! ةادامللاو يصعلاب برغلاو

 قيرطلا لها ىلع ركني لداجم عمم اوسلجي ال نا مهطرسش نمو
 يه امنا هللا لها مولعو . عزانتلا يغينب ال ين نع ثيدحل مهلاوحا
 يأر ىلا اهبنع نوجرخي ال ةعيرشلاب نوديقتم مبنال يي هللا لوسر مولع
 فرمعلاب رمأو وفعلا فنخ : مظعلا تآرقلا يفو 4 ردانلا يف الا سابق وا
 . للا لها قيرطي نيلهاجلا لمشف . نيلهاجلا نع ضرعأو
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 يقرنلا نع مهئقروي رما لكبو نايسنلاب ةذخاؤملا مهنأش نم كلذكو

 ةدحاو ةلزب ًاديرم اوحماس نا مل سيلو « ماودلا ىلع نوراس مبنال

 ابهنق سانلا نراسيف © مهقوقح فالخب « ديرما ةحلصمو عرشلل ةريغ

 . ترثك ناو

 مهقي رط نال نامسنلاب ديرملا اود امئاو : نيدلا يدحم خيشلا لاق

 « ردان اهيف نايسنلاو <« تالاحلا مومع يف ىلاعت هللا عم روضح قيرط

 « ةلفغلا اهيف بلاغلا ناف < مهريغ قيرط فالخب هل مكح ال ردانلاو

 بتك يف ةفورعم نكاما يف الإ نايسنلاب ديرملا ابلها حماسي مل كلذلف

 هناف ىلصو ةرابطلا يسند وا ةالصلا ناكرا نم انكر يسن اذا اك « هقفلا

 نم مهسفنا نوفصني ال ادب مهسفنا نم سانلا اوفصني نا مهأش نمو

 نأ عم مهسلا ردتعا نمم راذتءالا لوبق مرنأش نم نا انك <« دحلا

 قيرطلا لها ناف © قيرطلا لها نم وه سبل نمم عقب امنا ايلاغ راذتعالا

 راذتعا ال هنا معاف . راذتعالا مهنم مقي نا لبق ريذاعملا ىقلخلل نومدقي

 فراعلاف <« ديرمو فراع نبي وا نيديرم نيب راذتعالا امناو <« نيماع نيب

 ديرملا نم راذتعا ىلا جاتحي ال وهو © هل ةارادم ديرملل فرتعيو لزنتي
 ظ . معا هللاو

 راذتعالا : لوقي هللا همحر يبرعلا نب.نيدلا يبحم خيشلا ناك دقو

 . ىهتنا هيلا رذتعمال ةمهتو سفنلل ةدكرت

 ةحصانملاب نولماعتي امناو « ادحا مبنم دحا شغب ال نا مبطورش نمو

 (٠؟) ظ
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 ال ميهفلاب ضارتعالاو ةرفانملا مدعو ريدا يف ًاضعب مهضعبل دايقنالاو
 حصي ال هنا ىلع اوعمجأو . ةنسلاو باتكلا ىف ةحيرص تدرو يتلا رومالاب
 الو يهب الو دسح الو ءانحش الو ضغب قيرطلا يف مدق هل تبث نمح
 كلذ لعف تاف < قافت الو ءاير الو ركم الو دقح الو ةميمت الو ةسع
 نم يخلا اي نحتماف ! ىلاعت هللا ىلا هريغ وعدي فيكف .. هلل ودع وبق
 نال < هبذك وا هقدص كل ربظي نازيملا هذهب نيلصاولا نه هنأ يعدي
 هدسحو هيضغ لسريف هللا الإ ةقيقح العاف دوجولا يف ىري ال لصاولا
 نمو هللا ديبع نيدسملا عيمج دجو ةجردلا هذه نع لزن ناو ؟! نم ىلع
 « هترضح يف هيبن ةما وا هبر دبع يذؤي فيكف « هللا لوسر ةمأ
 نمل لاقيف < حربي ال هلوسر ةرضحو هللا ةرضح يف ماد لصاولا ناق
 / لعأ لاو باذك تنا ًادحا ىذاو لوصولا ىعدا

 قدص نال « ردانلا يف الإ دعوب ًادحا اودعي ال نتا مهطورسشش نمو
 مهريغ امأو « مهتمصعل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنالل نوكي امنا دعولا
 هب دوعوملا ناك ءاوسو . قافنلا نع ةلصخ هيف ريصيف فلخأو دعو ابرق
 دعوب ًادحا دعو ريقفلا نا عقو نا مث . دحاو لك ًاريقتح وا لج
 مامإلا بهذم وه اك « ىلاعت هللا رفغتساو هب ءافولا بجو هب فوي مو
 . هلع هللا يضر كلام

 رام هللا لوسر نع هنووري أم لك ف تيثتلاو عرولا مهطو رش نمو
 ًاوبتءلف  [دمعتم طاقساب ةياور يفو - أدمعتم يلع بذك نم : هلوقل
 : ًاضنا ثيدحلا قو .٠ دمعتلا ددقب رتاوتثم كثيرر دحم وهو ل راملا نم هدعقم

 يحس 6 مس ةمباور يفو .٠ معه م لكب ث ادن نا ا ءرملاب ىفك“
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 3 هجرت ف ردص ف ملسم اهركذ ل عم م لكي ثدد نا ايذك ءرملا

 . رمحالا تيربكلا نم زعأ قىتطنأا يف عرولا : اولأق دقو

 دحأ ةبأآور ىلع دمتعت ال : لوقش ايركز مالسالا ميش انخيس تععسو

 ًاريثكف . معلاو قدصلا يف هبرحت ىتح مع ريغ نم نيدبعتملا ءالؤه نم

 ابنا لاحلاو يَتِلَج هللا لوسر ىلا هفضيو ًاثيش ةيوازلا خيش يوري اه

 ريم هللا لوسر نع تءاج اهنا د-قتعي وهو نيفراعلا ضعبل مانم ةيؤر

 نظلا نسح ىلع اينبم كلذ ناك ناو موللا هيلعف <« نيثدحلا قيرط نم

 بابلا يف مدقت دقو . ابنهم اذه سيل عضاوم نظلا نسل نال « سانلاب

 نم اعلضتم نوكي نا موقلا ىتيرط بلطي نم طرش نم نا هريغو لرالا

 يتلا قيرطلا ريغ ىلا تافتلا هدنع ريصي ال ىتح « ةربطملا ةعيرشلا مولع

 بهدلا ريرُت < ةد:لاو باتكلا ىلع ةررحم موقلا قيرط ناو . اهبكملسم

 لك يف هل نآل « ابيف حلفي ال ءاماعلا رباكأ نم نكي مل نم « رهوجلاو

 . معا هللاو لفلا لبق هلع هيلع بحي ًانعربش انازيم توكسو ةكرح

 لما يديأب امم لكألا ىلع فقوتلا ةرثكو عرولا ةدش مهنأش نمو

 أ_ةنامز لهإ نم موق فلاح دقو 6م 5-5 ف هعرو أوماعب ىو مهنامز

 هريغو نراضمر يف نيساكملا دنع نولكأي اوراصو ةخشملا اوعداف اذه

 ىلع بجيف . مهو انل رفغي ىلاعت هللاف ©« كلذك اوناك مهنا قيرطلا لهأ

 نيلماعلا ءاماعلاو ةعيرمشلا قح بجاوي ًامايق موعسص ركن نا ملسم 13

 فلسلا قيرط اوفلاخ مهنأب اوفرتعا ءالؤه برا ولو . نيحلاصلا ءاملوألاو

 انمدق دقو . اما فخأ ناكل كلذ ىلع ةماعلا ىبعبنت ال ىتح حلاصلا



 ا

 مايا هياحصأل لوقيو هسفن مهتي ناك هنع هللا يضر يروثلا نايفس نا

 لجر يناف « ةنسلاو باتكلا ىلع يلاوحأ اونزت ىتح يب اودتقت نا

 نسحلا نع انغلب كلذكو . ناطاسلا زئاوج نم تلكأو ينيد يف تطلخ
 . معا للاو كلذ لوقي ناك هنا يرصبلا

 ال 6 مهرامعأ رخاوأ اهس ال ةءيرشلا بادآ ظفح مهئأش نمو

 اوكش اذاو ةعيرشلل قفاوم هنا اوفرعي ىتح ءيش لعف ىلع نومدقي
 ةصخرلا وا ديدشتلا نم هب مهمتوتفي امب اولمعو ءاماعلا هنع اولأس رمأ يف

 .ابطرش
 اهوأ نم ةلاسر هنع هللا يضر نانع نب دمحم خيشلا يديس فلأ دقو

 كش هيف ام نع ءاماعلا لاؤسو ةعيرشلا عابتا ىلع ثحلا يف اهرخآ ىلا
 <« عدبلا مهيلع بلاغلا موق نيب ةيقرشلا دالب يف ناك هنا كلذ بدسو

 عسيمج فرعي مهدحأ ريصي ىتح ىملءلاب اولغتشي نا نيحالفلل رسستي الو

 !ذده دمحم خيشلا ناكو « ءاماءلا لاؤس ريغ نم هسفن نم مارخلاو لالخلا
 سشب وأ يابلا سوواطب الإ هلثما تنك امو « حلاصلا فلسلا مدق ىلع

 «يس ميدضا مدسعو ةروطملا ةنسلا عابتا نم هيلع وه اه ةدشل « يفاحلا

 نع هبر ىلع ًاليقم ًارانو اليل ناك لب « هللا نع ةلذغ يف هتاقوا نم
 ل هةيع هللا ىضر لجو

 لاوس ميلع : ءارقفلا نم نيديبعتمال لوقي صاوخلا ىلع يدبس ناكو

 قفاوم هنأب مملع دمب الا ائيش اولمعت الو < مسنيد رما نع ءاماعلا
 ىرحأف « ةرهاظلا ةعيرششلا بادآ يف ناحل نم : لوقي ناكو . ةعيرشلل

 ىلاست قتلا نا مولعمو . ةيلإلا رارسألاو ةقيقلا لع يف نوخي نأ
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 6 عد رشلا ف عدتيا نم لكو 0 هدامع نم ءانمألا الإ هرأ رسأ ابمهم ايإ

 ةمألا هلوسرو هللا هراتخا يذلا هبر عرش ىلع هاود رثآ دقف « ًاثيش
 5 ملعأ هللأو

 «لام وا ةحوز وذ وهو « قيرطلا يف مهدحا لخد اذا مبنأث نمو
 الو 2« همراتخا ابقلطي الف 2« هخيش نذاب الا هتلاح نع ريغتي ال نا

 « سانلا لأسب راصب م 0 سادلل هلام يمرب الو 6 ايزاع ناك أذأ جوزتم

 طرش نه كلذلو « مضاوم يف ةقباسلا باوبألا يف كلذ حاضيا رم دقو
 الو 6 0 3 مرد الو رانيد ىلع مهددا ثعلب ال نأ موعم نيقداصلا

 اثاالا < جيواحلا ىلع اهقرفيل لاؤسلاب مفاومأ نم سانلا نم ذخأو
 يف لافطألاك قالا ىرب « قيرطلا يف المك ناك وا < ةاكز تناك

 ”ضارتعالا اذه لثمف . محل حلصألا وه ام مبعم لعفيو مهيبرب ©« هرجح

 ىس وه عسم هلعق مف 6 مالسلاو ةالصلا هيلع رضا ىلع ضارتعالاك هيلع

 هتلعف امو مالسلاو ةالصلا هيلع رضخلا لوق ناف - مالسلاو ةالصلا هيلع

 امحف . لإ ىو ام الا عسبتا نأ را أنمدن لوف لكم 0 يرماأ نع

 ©« ةقيقحلا مولع يف ءايلوالا خيش وه مالسلاو ةالصلا هلع رضخلا نا

 ىلع الإ ضارتعالا يغبني ال هنا لف « ٍرَتِلرَك هللا لوسرل ةناينلا محي
 « ًافاحلا سانلا ن ولأسمف « مهمسفذأي نيخشماملا نم لايكلا كح غايب مل نم

 كلذو ؛ ةّيتمالم نحن نولوقيو . مهدي ىلغ مهمفن لقيف < مبنم نورفنيق
 مهقةبرط ىنيمو ©« ىلاعت هللا لاحر نم لمكلا مث ة.تمالملا ناف « ليد

 خيشلا قيرط يهو 0 موقلا بتنك ف طوسيم وه 3 6م ةفعلاو ءايحلا لع

 ظ . معا هللاو اهنيعي دينجلا

 نوك ال ةداع ضارتعالا ذإ ل خومشلا ىلع ضارتعالا مدع مهنأش نمو



 وهم

 . ملعب ضرتءي يذلا وه هنأل 2« ىندألل ىلعألا نم الإ

 ىلعألا ضارتعا ىمسي ال : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع يديس ناكو

 لا_حك « ًاداشراو ًاييدأت هتسست بدألا امناو « (ظضارتعا ىندألا ىلع

 ىلعف « ديرملا ىلع ًاضرتعم خيشلا ىمسي الف «© ديرملا ةيبرت يف خشلا

 ترا الإ هلعاف ىلع ركتي الو < هبج ءيش لك نع تمصي نأ نردألا
 هدقع لصا لطبا دقف هخبش ىلع ركذأ ىتمو < ةعيرشلا يف هدكح مع
 ٠ معا لاو ةعم

 ىلع افوخ « هوقوذي مل ام دبا نوماكتي الق ©« قدصلا مهنأش نيو
 نوءكتتي ال ىبنا مهقيرط لوصا نمو . هوغلبي مل اماقم اوعادب نا مهسفنأ
 الف < همهفي مل هيا نم ًائيش مهدحا ممم اذاو < هنودهاشي ام الإ

 نم كلذ نا ًاروف معي نا هيل بجاولا امناو « هيلع درلا هل زوحي

 هنم مظعأ هاخا ناو <« وه ابغلب: مل يذلا ©« ةحيحصلا هيخا دهاشم
 قزرام لثم هقزرب نا « ىلاعت هللا ىلا هتمهب هجوتلا هل يغينيف ؛ اماقه

 لها هيلع ىرج اك © خيش هل نكي مل نا همدخيو هل ىلدتي وا < هاخأ
 ردقي ال مهبلاغو ..ًاليلق الإ ًاقئاذ هل تيأر ام بدآلا اذهو . قيرطلا
 دبع خيشلا لاق انه نمو . ًادبا هيخأل ذمتي نآل « سيكنت هدفن ىلع
 دحأل اوذماتي نا موقلا قالخا ىلعأ نم : هنع هللا يضر يلدجلا رداقلا
 عوجلا نم بعصا وهو © سوفنلا تاضاير نسحأ اهناف 4< مينارقأ نم

 . ىبتنا “© كلذ ريغو ةلزعلاو رهسلاو

 ض رم ف ىعافرلا ْن كما يديس ةمصو ف مدقت ام كلذ ديؤيو

 خمشنت نم : هلوق نم <« ةزجوم ةيصو هولأس نيح هباحصا صاوخل هتئومه
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 ارنوكو «© هلجر اوليقق اهوليقتل ميل هدي دم ناف < هل اوذماتف يلع
 ليق ناف . شأرلا يف مقت ام لوا ةبرضلا ناف <« بنذلا يف ةرعش رخآ
 « سوفنلا تانوعر نع اوجرخو «© نيقيب نولماك قيرطلا خايشا نا

 ترا باوجلاف « متلق اك هنارقا نم دحأل ذمتي مهنم ًادسحا ىرن اال
 هللا دمحم خشألا ءالؤهو « هنارقا ىلع ةءارقلا هسفن ىبأت نميف انمالك
 نظت نا كاياف « مطاوحا نئارق نم مولعم وه اك كلذ < مهسوفن ىبأت ال

 . معا هللاو نيديرملا يف مهب

 اولخد اذا مبطورشش نم : لوقي هللا همحر نيدلا يبحم خيشلا ناكو

 مهدتع ام عيمج نم مهيولق اوغرفي نا مهرصع خايشا نم دحأل نرئاز

 ناف « ةدايزلا نوبلطي لي < مهدنع اب نوءنقي ال مهنا ىنعمب « ملل نم

 ا1 هبلق باب حتفي نا خايشالل رئاز لك ىلع بجيف « هل رارق ال ىلا

 ىتمو © ضارتءالا نم ًالاس هدنع نه جرخمبل © خيشلا كلذ هلا يقلي

 مل رمأ اذه لوو موللاب هسفن ىلع عجر هلق هلبقي ال ام خيشلا نم معم

 عم كلذ لمف نمو « ةتبلا أطخلا ىلا خيشلا بسني الو « هيلا انا لصا

 . معا هللاو ىقيرطلا دعاوق نع جرخ دقق خمش

 ءاردزالا نيءب ال ةمحرلا نيمب ةاصعلا ىلا اورظني نا مهنأش نمو

 ىلا هللاب ذايعلاو عجرب ملاعلا نم ءيشب ءاردرالا : اولاقو . راقتحالاو

 قيرط يفاني كلذو « هقلخ ءيش لك تطعأ ىتلا ةردقلا ىلع ضارتعالا

 دحأل زوجي ال هنا ةقباسلا باوبألا يف مدقت دقو . ءافطصالاو ةيالولا
 هنا هف دقتعي نأ يغبني لب « ابلف عقو نم ىلع ةيصعملا باحصتسا

 هل ىتس نمم نوكي نا لمتحي وا « هتريرس نمت « مدنو اهتقو نم بات



 دلسر هك هب ل سس

 نم ريخ هنا هسفنب نظ نه لكو . ةمصعملا هرضت الف «< ةداعسلا هللا نم

 تاماركلا نم ىطعا ولو <« عودخم لماج وبف « نيماسملا نه دحا
 لباقي رمح براش ةرم ىليجلا رداقلا دبع يديس ىأر دقو . ىطعاام

 رداق «© رداقلا دمع اب : ناركسلا هاداتف © هنئم ريش هنا هلاس رطخف

 رداقلا دبع يديبس رفغتساف « ىلثم كلمحيو كلثم ينلعجحي نا ىلع يبر

 لسمعجاو « عريشلا كي عرشلا تاركتم يما اب ركتاف . هسأر أطأطو
 . معا هللاو < تاوذلا ىلع ال لاعفألا ىلع كراكنا

 مهبازحا ةءارق ىلع هتئاغا نومدقيو فوبلملا ةثاغا مهلك منش نمو

  ىعدا نمو . ًارارم هريرقت رم اك « مهلفاوز نم ءيش لكو مهدارواو
 لمأتءلو « هاوعد يف بذاك وبف دابعلا مومه لمحت نم غراف هباقو ةيالولا
 هتثاغا ةرثكل الا كلذي بقل ام هنا فرعي ثوفغلاب بطقلا بقلت
 لها عيمج ىلا بطقلا نم ةيراس ةقيقحلا هذهو . دئادشلا يف نيفوبملا
 سبلو مالا لخدو. هتجوز عماج نم نأ معاف . مهنع للا يضر هترّياد
 وا ًاراد ىنب وا ماعطلا نم ذيذللا لككاو ةيطولا شرفلا ىلع مانو ةرخبملا
 نال < ةجئار ةيثوغلا نم مشي مل وبف © سانلا ردكتت مايا ًاناتسب سرغ

 مل نأ يغبتيف © هسفن هيلا ليمت الو « كلذ لثمب أببتي ال مهلا لماح

 تربي لس 4< مهموم لمحتي نم ىلع جرخي ال نا سانلا مومه لمحتي
 نيملسملا رمأب متهب ل نم : اعوفرم يناربطلا ثيدحي المع « اهخيويو هسفن
 . ىبتنا مهتم سيلف

 هلل ملستلا نم كلذ نا معزيو نياسملا رمأب مهي. مهضعب تيأرو
 هب رومأملا نيململا رمأب مايهالا يفاني ال ب ميلستلا ناف © روصق وهو
 . ملعا ىلاعت هللاو



 دسلءإ

 مهيلع خويشلا نم هترايز اوبلط نم لك لضفب اومزمي نا مهأش نمو

 راس ةخالا هجو ىلع هترايزن طق اوجرخم الو « هترايزا اوحرخم نا ىلق

 < مهاكل ةقبلا نوريتخي ال حويشلا ذإ ©« تقملا ثروي كلذ نال « هل

 يف مهمنود اوناك امبرف ىتلخلا اماو ©« مهربتخي يذلا وه ىلاعت ىلا امناو

 . هوقوذي مل ماقه يف مهنوربتخم فيكف « ةجردلا

 بقلي ناك لجر ىلع نانثا هعمو ليجلا رداقلا دبع يديس لد دقو
 لاقف « ءاش اذا ربظيو ءاش اذا يفتخي نا هنأث نم ناكو « ثوغلاب
 هدقتعا ال انا رخآلا لاقف < لجرلا اذبب كربتلا تيون رداقلا دبع يدبس

 نوسلاج اهثيبف < هيلع ركنم انا رخآلا لاقو © ةمارك ىل ربظا نا الا

 ىلع ركنا تنا : لاقو ركتم اتا لاق نم ىلا رظنف مهنمب نم ربظ ذإ

 ال لوقت يذلا تنا رخآلل لاقو 2« كيف ببتلت رفكلا ران ىرأل ىفا

 « كيئدا يتمحش ىلا ايندلا كيلع أرجتس ةمارك يل ربظا نا الا هدقتعا

 ىح كنأش ولعيس ةكربلل ينروزت يدلا تنا رداقلا دبع يدبسل لاقو

 كل عض#و لجو زع هلل ىلو لك قنع ىلع هذه يمدق لوقت نأب رمؤت

 اماو . لاق (ك رمالا ناكف « ميباقر ءىطأطيو برغملاو قرشملا ءاملوا

 مهرظانو للعفف مورلا دالبي نيسيسقلا رظاثيل دادغب نم رفاسف ركتملا

 نكمي ال لف هتنبا جيوزت هنم بأطو هبرقو ناطلسلا بحعأف مباغق

 . ةينارصنلا نيد ىلع تامو اهجوزتو رصنتف اهنيد ىف لخدت نا الا كلذ

 راصو لاملا تيب لاه ىلوتف ةمارك رامظا ىلع هدامتتعا فقوا يذلا اماو

 . معا للاو ةجببلا باتك يف هركذ هب داوسل ايندلا يف سانلا عسوا نم
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 مهضارمأ ةلازال اهبنولمعتسي ىلا ةيودالاب مهوفرعي نا مهنه نويلطي امتاو

 لاوحأي تافشاكملا ناف « مهنم سانلا دوصقم لج وه اذه « ةنطابلا

 « قيرطلا يف مهنيقيل ةيوقت © نيديرملا لاوحا يه امنا س'نلا نطاوب
 . نيقيلا ماقم يف اونكمت دق نوفراعلاو « مهل ًادييأتو

 بحاص ىلع بجي : لوقي هللا همحر يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 ىلع عالصالا نم هيف امل هلوز يف لجو زع هللا لأسي نا فشككلا

 5 معا هللاو نيفراعلا ا نيديرملا لاودحلا ند وهذ ل ساأنلا تاروع

 مهل هتمدخ ىف يرجي نا مداألا نم نورلطي ال مينا مهنأم نمو
 اوتكس مهضارغا قفاوي ال امب ماتا اذا لب « اهلك مهيض'رغا قفو ىلع

 نا هلف < م.شلل ًاذيمت مداخلا نوكي نا الا 2« كلذ ىلع هوبتاعي ملو
 . مقو دقف يضاملا امأو < لبقتسملا يف كلذ نازيه فرعيل هبتاعب

 باقتعلا كرت مهنأش نم ناك امناو : هللا همحر يدروربسلا لاقو

 عسمج يف مهنا امك < مهسوفل ةضايرو مهقالخا بيذبتل ابلط مداخلل
 ميتولباتي الو ماذا نولمتحبف « مدقلا اذه ىلع قلخلا عم مهالماعم

 « دحا ىلع مهلك نوقلي الو ميدلتك سانلا نع نولمحيو « كلذ ريظنب
 « ىمعألا نودوقيو © لاضلا تودشريو لفافلا توهمثيو © ةاصعلا نوبنيو
 . تملا توسنكيو « احرلا ىلع اهعم نودذحطيو « مد'ّلا نودعاسيو

 يف ةناف هتدارا تراص نه ءارقفلا نهو : نيدلا يم خشلا لاقو
 دوجولا يف ًاًئيش ىرب ال اذه لثمف « ريألا نم ىلات قحلا هديرب اه لك

 هتدارا ءانفو <« هسفن ظوظح- نع هتيبغل هلجال ردكتي قح هضرغ فلاخ

 . هقح يف هدابع يدي ىل- هيرحي ام لك يف هبر ةدارا يف
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 ك سفن ال نمو هل سفن الف هسفن ةدارأ نع ينذف نه : اولاق دقو

 همس نأ كلذو « هل ضرم الق هل ضرغ ال نمو 4« هل ضرغ الق

 . ملعا هللاو ضارغالا ةقفاوم مدع ضارمالا

 ءاضقو سانلا داشرال اوردصتو قيرطلا يف اولمك اذا مهنأث نمو

 يف نوكي نا ”الإ ابادح مهباوبا ىلع مهبل اوذختي ال نا <« مهحئاوح

 دا مهدقفي ال ىتح كلذو <« هيف نوراوتي مهل ناكم الو لامع تسلا

 < ةراثس هباب ىلع ذخت» نيدم .يديس ناك دقو . هتجاح يف هدصقو

 . بجاح مبل نوكي نا نود لايعلا لجال يفصرملا يلع يديس كلذكو

 لخدي الو « عماجلا ىف هتولخ ىف اعاد ساحم دهازلا دما يدرس ناكو

 قىلخ نم ناك كلذ نا ريخيو « ريغ ال ةءهلا ةالص دعب الا لايعلا ىلع

 تف «© هدحو هبلط نم لك ناكف « شا هر يمحمعلا فسوبي يديص

 يف تيثو :هل انلق مه! ىلع اباجح مهذاختا يف موقلا ىلع دحا ركنا
 يبأك مهريغو ءاقرالا هتمدخش نه ب'_جيح هل ناك ريم هللا لوسر ن١

 مداخلا كلذ نذأتي باطخلا نب رمح لثم ءاج اذا ناكو < دوعسم نبأو

 . هرمأي ام لعفقيو 2 للا لوسر هل نذأتسيف لوخدلا يف

 الا ممل نوكي ال قلئشلا اذهو : هللا هحر نيدلا يبحع خبشلا لاق
 ةداع سانلا جئاوح ءاضقل ردصتلا ذا 4« مهسوف بيذبت نم ميغارف دعب

 <« ةيدرلا هقالخال جالع ةدقب هيلع ناك نمو . كلذ دعب الا نوكي ال

 ءاضق يف هتيلكب ىلاعت هللا ىلا هجوتلا هل حصي الف « ءارو ىلا هبذجحت يبق

 ؛ جئاوجلا ءاضق ةعرس يف طرش هجوتلا لاك نا مولعمو . دايعلا جئاوح

 وذ هه بيذهت نم غارفلا لبق سانلا جئاوح ءاضقل ردصت نم لكو



 مدل وجاد

 ةرثكو « هيلع سالنلا فوكعو < هيلع سانلا ءانثو « ةسايرلا بلاط
 كللاذ يف سفنلا هيلع سيلت ابرو .٠ هباكر يف مهبشمهو ؛ هلا مهددرت
 الا كلذ يف ك.هاقا امو < ريخلا ىف ةيحم كلذ لعفت امنا كنا هل لوقتو
 نوكن نا ىنمتي كريغ ناف <« كلذ ىلع هللا ركشاف ىلاعتو كرات قحلا
 نطفت هنا ولو . جان هنا نظد وهو < كلاه اذه لثمف .. ردقب الف كلثم
 «ءاوه تحت هرسا نمو « ءايرلا:ةطرو نم اهضيرحت مدع] هسفن سئ اسدل
 « يع رمشلا هةيرطب هريغ جئاود- ءاضق عبمج ىلع هب ناطءشلا ةيرخس نمو
 سانلا فرص ةبحه» نم ةمالسلاو هيف صالخالا معلا بلاط ىلع بحي 3
 هللاو هللا ليبس يف ملكي دحا نم اهم: ثيدحلا ىفو . هبلا مههوجو
 نوكي دهاجب نم للك امه هنا انريشأف © ثيدحلا « هلسس ف مكب نع معا
 6 ًاديهش نوكي نيفصلا نيب ىلذ نم لك الو « ىلاعت هللا هحوأ ًاصاخم
 هذه ىلثل رشاعلا ن رقلا نم يناثلا فصنلا 2 ايش لمعت نم ه.ةنملف

 . مقتسم طارص ىلا ءاشي نم يدوي هللاو لئاوغلا ظ

 نا ديعلل يغني : لوقي هللا همحر يرقستلا هللا دبع نب لهس ناكو
 دع لق ؛“ ه.صاعم نع الضف « هتادامع يف هسفن شفت نع لفغي ال
 نوموقي الف « ىلاعت هللا نع ابيف ةملفغلاو هتاعاط يف ريصقتلا نه مسي
 . ملا هللاو نييثات الا نوءانب الو « نيئئات الا نوسلحمي الو « نييئات الا

 رئاس نم ضرغ هيف سفنلل ام نع دعامتلاو يناجتلا مهنأش نمو
 كلذ هءأحس نأ لب 6 هأنمك الو هذط ف مدحأ ىنغتل الق 2 تاوبشلا

 ناو هلكا ماش ناف « هش ريخت رلحر هحاو نهو لمص ف يمعز ريغ نم

 ةذللا ريفوت ماقم وا <« سدنلل ةدهاجملا ماقم يف نوكي نا الا هكرت ءاش
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 ناك م « ماقملا قي ءاقو لكالا كرت هيلع نيعتيف “ يقرقملا اهبنطوم ىلا
 . ءايلوالا نم مهبارضاو رذ وبأو نافع نب ناتعو باطلا نب رمح هيلع
 تاوبشلا تاسط نم ائيش لوانتي نا نيماقألا نيذه يف وه نم سدلو

 مالك نه هنا ليقو « ةرخآلا لها ىلع مارح ايزدلا ؛: درو دقو . ايندلا
 ماقملا يف لايكلا ثيح نم مارح كلذ نا دارماو تلق « هريغو رذ ىبا
 ام تاسط نم اولك : ىلامت هلوق وث « ةروطملا ةعيرشلا دعاوق قفاويل

 0 . عا ىلاعت لاو « للا اوركشاو مكانقرز

 ريسغغ نم تقزر ام دنع سفنلا فوقو يهو « ةءانقلا مهنأث نمو
 سيغ نم قزرلا كلذ ديعلا يدب نيب لصح اذا « ةدايز ىلا فوشت

 كلذ دعب سيلو « هريغل دئازلا كرتو هترورض ردقب لكا هيلع محازم
 ةيافكلا هيفكي ام موي لك هل نودي نم نا لعاف . ةعانقلا يف ماقم
 ًادئاز اًئيش هل بتريل ناطلسلا ىلا ةديعبلا هدالب نه رفاسيو < ةيعرشلا

 لسملا وا حمقلا نم اًئيش هنم دخأيل برعلا خياشم ضعب ىلا رفاسي وأ
 نيذلا نيفراعلا نع الضف < نيديرملا قيرط نع أدج ديعب وهف <« امهوخنو
 . ءارضلاو ءارسلا ىلع ىلاعت هلل ركشلا موقلا نأش نم نال .. مهنم هنا معزي

 نوبلطي الف 4 مهسفنا نم موحلاصب معا ىلاعت هنا نودقتعي موهنال كلذو

 - . معا هللاو موي يف مهاطعا ام ىلع ةدايز

 قس يف لمجاو لا هنوككل ءاجرلا ىلع فوالا حيجرت مهنأث نمو

 ناطلس مهيف مكحتي نا مهفوخ دنع الإ ءاجرلا نوحجرب الو « ديبعلا

 يف اركنم اوأر اذا مهسوفن يف ضابقنالا مهنأش نم كلذكو . طونقلا

 سيلو . ركذملا كلذل لعافلا ىلع ةقفشو « يهلإلا بائنجال اراثيا عرشلا
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 ىمسي لماكلا ناف . لهج هنال هئم « ضبقتي الف هللا لمف اذه اولوقي نا محل

 نيعو 4 ةكحلا ةياغ ىف هدحيف قحلا لعف ىلا اهب رظني نيعف نويعلا |با

 يفو . ىلاعت هلل راغيف مهبر رماوال مهنايصعو ديبعلا هفلاخم ىلا اهب رظني

 « لجو زع هللا تامرح تكبتنا اذا بضغي ناك رثِطَم هنا ثيدحلا

 هل رومأم امهالك نال ملستلا ماقم يف حدقي ال ركنملا راكنا نا ملعف
 .ملعا هللأو ًاعرش

 يشملا يف عارسالاو رظنلا لوضف نع فرطلا ضغ مهنأث نه كلذلو
 رثلَم ناك دقو « المح روقوملا لما لثم نوشميق « راقولاو ةنيكسلا عم
 . برص نه طحني هنأك ىشم اذا

 ىلا اتافتلا الو « هنئذاب الا دحال ابح ابيف دحي الف مهرئارس ىلع ىلاعت
 ٠ مه ردخ

 ةمح لا بأي نه كلاذو ل مهامه ريتا مبيلع بح هنأق © ةعدتملا الز

 الو < هتعدب ىف هل سانلا عابتاب عدتبلا باذع ديزي ال ىتح نيماسملاب

 ظ . هبيسي دحأ مثأي
 هتةيرطب تماصو قطان نه ىلاعت هنأ قلخ لع ةقفشلا مهنأش نهو

 . يعرشلا

 اآموب بك رف ٠ ساملا ملظا نه ناكو 4 ىراخم ٠ ةنيدمب لاو كانه ناك هنأ
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 هنالغ ضعيل لاقف < هربلا ديدش مري يف كلذ ناكو برجا ابلك ىأرف

 ءاج اماف هيلا نسحاو هب فطلتف هوعفرف انراد ىلا بلكلا كلذ اوعفرا

 هدهف 4« بلكي كائيهوف ايلك تنك نالف اب هماثنم ىف ىلاولا يدون لدللا

 . رجا ةطبر دبك لك يف ثيدحلا يفو . ملاظلل ةمحرلا ترثا بلكت ةمحر

 هرعش دقو مذجا بلك ىأر هنا يعافرلا نب دمحا يديسل مقوو
 هيقسيو همعطي راصو هِلظ هل لعجو ةيربلا ىلا هلم>حق هنورجزب سانلاو

 لقف «© ةدبع مأ هدلب هب لخدو ممه>ح ءاب هلسغفف يفوع ىتثح هاهديو

 ىنذخاؤي نأ ىلاعت هللا نم تفخ : لاقف « ءانتعالا اذه بلكي ىتعتا هل

 ؟ يقاخ نم قل ةمحر كبلق يف ناك اما“ يل لوقيو هلا ناسحالا مدعي

 . ملعا هللاو

 هللا ابع عيمج ىلع مهبولقب ادقع موي لك اوقدصتي نا مهنأش نمو

 اماركا نيرادلا قي ادحا نونلاطي الو« مهوماو مهئامدبو مهضرعب ىلاعت

 « لعفلا اذه دصقت عرشلا لوصأو . هَنللِم هّتمأ نم مه نمو هدسع مه نم

 حابتال ضارعالا تناك ناو « قالغخالا مراكمو وفعلا باب نم هئاف

 اذا ساناا نع مهوفع يف انمالك نكلو « ةحملالاب الها حرص ول ةحابالاب

 لاق موقلا نم ادحا نا انغلبي ملف الاو ©« قافتالا كمي مهظرع يف اوعقو

 نوكي نا مك دحأ زحعبأ ثيدحلا يفو . ادبا يضرع ىف اوعق سانلل

 كدابع ىلع يضرعب تقدصت دق مهللا لوقي حبصا اذا ناك م مضض يناك

 قدصتلا نا ىفخي ال نكل « [هظو ادعت يضرع يف نوعقي نيذلا ىنعي

 ساسنلا حماس نم ةباثم هناف « يمدآلا ىتح ىف الا نوكي ال روك ذملا

 حاضياو . فيرعصت كلذ يف ديعلل سولف ىلاعت للا ىتس يف اما . هنويدب
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 مهيدعت ثيح نم هللاب قلعتي هجو : نابجو امل نييمدآلا يصاعم نا كلذ
 وفعلا مس حصيق مهب قلعتي هحوو ؛ مذ ال ىلاعت هملا كلزإف © هدودح
 . ملعا هللاو هنع

 لك نوطعي امناو < ضوعلا دصقي اأدحا اوضرقي ال نا مهن أش نمو
 مسونال كلذو < ضوعلاب هتبلاطم ريغ نم هيلا اجاتحم هنورب ام جاتح
 مهدنلع ىلاعت هللا هلعج اما لاملا نم 0 ام عيمج نا نودهشي
 ضوعلا اويلطي ىتح اكلم للا مم مهل نوري الو 6 هدابع نم نيحاتحمال

 . هلحال

 « اعيمج اوتفتلا اوتفتلا اذاو « فلخ ىلا تافتلالا مدع دع مهنأش نم كلذكو
 : لاقو همحب ملف هفاخم نم ةرم هللا همحر يلشلا صخش ىدان دقو
 نم ىهادان نم نوبيحن الو « ءارو ىلا نوتفتلي ال ءارقفلا نا تماع
 . ملعا هللاو افقلا فلخ

 هقيرطي ينعي « هب ريظنلا نسحلا لافلاب ذخألاو لؤافتلا مهنأش نمو
 نكي مو 6 هللا جرخف نبدم ىبأ مخيشلا بأبي لحجر عرش دقو 4 يعرشلا

 لاقف 6 هراد تقولا كلذ ف هلخدب ايإ وأ هملا جر نأ مخدشألا ةمث ْق

 6 لغمدا : خشلا هل لاقف « ةدئافلا دمجحا : لاقف « كمسا ام : هل
 . اهيلطي وهو هراد بأي ىلا تلصو ادا ةدئافلا درطب اِ لقاعلا ناق

 6« موقلا تاداس نم اذه دمحا ناكو : نبدلا يبمحم خيشلا لاق
 ظ . ىبتنا

 نوك رحتي الو نوماث الو تونرش الو نولكأي ال مهنا منأش نمو

 عسمج ىلع اوباثمل كلذو ؛« ةسجاحل وأ ةرورض نع الا نوزكس الو
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 هلعف راص حابم ىلا رطضا اذا ناسنالا نال ©« تابجاولا باوث مهلاعفا

 دنع لئاسملا ضعب يف الإ ةئسلا باوث نم مظعا ضرفلا باوثو ؛« انجاو

 اهريشو .. رام هنأف نيئحاشنملا قدح ف هدر عم مالسلا ءادتداك 0 مو هع

 . لماتيلف « مالسلاب أدب يذلا

 تاققبط ىلع مهتدل ف مهو 57 باشا نه طسولا سم مهنأش نمو

 « هئوول سبأ ّس موضمو ؛ نيككمتلا بحاص رهو هترخآل سملد نم مهنمت

 وه اعو ل همكيح تفولا نوكي نم لماكلا نأفق © كلذ تود مهو

 هترخآل سبلي يذلاف . هتقو هيلع مكحي نم هنودو تقولا مح تحت

 سم يدلا اماو ٠ دربلاو را نم هشدو هتروع ركسد أه سدل نه وه

 ل هلاح لوغشم وه امناو « عابمل الو يركش ايل يدلا درحتملا وهذ تفقولل

 ىواستي نا اذه قدص ةمالغو ل هلق يذلا نم اماقم صقنا وهو

 سفنلا بوثلا ماجر نمو 0 مءآوس لكس ىلع سيسالاو سيفنلا بوُتلا همدمع

 , كلذ يف ةنسلا عابتا نم مدق هل نسل © ةنوعر بحاص وبف ريقحلا ىلع

 14 سلي بو يأب يىلاسي ايإ ناك هنأ ا هللا لوسر ىالخاأ ف ناغ

 © اهسبل ةءابع وا « هسبل افوص وا < هسمل انطق ابوث ىأر نا ناكو

 . معا هللاو ثيدحلا بتك ٍِق فورعم وه 3 1 دحجعسملا ف اماما أهم ىلصو

 © ماركالاو ةشاشبلا يف ءاينغألا ىلع ءارقفلا اومدقي نا مهنأش نمو يل

 مه © شيرق ديدانص ىلع لبقي ناك ا1 لص هبن بتاع ىلاعت هللا نال

 عجوا نمو « اوماسي ىتح هيلا مهيولق لبيمتل ابلط ناك امنا كلذ نا
 . موقلا ناريد نه: طقس ىنغ لجال ريقف بلخت
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 هنوككل الا را سد هللا بتاع ام : لوقب نيدلا يدك خخمشلا ناك و

 نه ناك مهدحو هرءأج ءانغالا نأ وأو ©“ ءارقفا ةرص ذح ءانغالا 0 لبقا

 نم ءاملوالا نم : لوقد هللا ةمحر يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 ىلع ريمالا مظ.بف « اهي ايف ديعلا رهظ ثيح « هللا تافص ميظعتي رها

 لذلا هنأش نم ناف «  ريقفلا فالخي رادلا اذه ىف فيرصتلاب هروهظل ريقفلا
 ءابلوالا روب نكلو ىبتنا اعطق هللا تافص نم اسيل امه نيدلل راقتفالاو

 . ملعا هللاو لوالا ىلع

 نم مهثم نكلو < لام مبل نوكي ال نا مهطرش نم سبلو : اولاق
 . مهلك مهعمج ءارقفلا ماقمو ؛ ًاريقف ثنوكي نم مهنمو 4 لام هل نوكي
 ىلا جرخيف هل لام ال نوكي دق بطقلا نا نيدلا يبحم خيشلا ركذ دقو

 حدقي الو < اهبل عيفشلاك اهب موقي اه هتعيبطل مهلأسيف هباحصا توبي
 ظ . ملعا ىلاعت هللاو ىهتنا هلايك يف كلذ

 مهذاتسا مه لجأ نا الا ةخشملا ماقم يف اوساحم ال نا مهط ورش نمو

 مهبل ى ةلأ اب مببر مهسلحي وا يناحورلا مب ةهشك قيرط نه « مهيبذ وأ
 ًافراع نكي مل اذا حخيشلا نال « دحصلا ماهلالا قيرط نه مهرس يف
 هلخأب ام © نيديرملا ىبب سلجو < نيديرملاءاودو كولسلا قيرطب
 ةسامس ناف . هعبت نم كلهاو هسفن كلها  ةسائرلل ًابلط بتكلا قيرطب
 ناك ام ريظني نيديرملا سوفن سوسي أاعا خخيشلاو < اهنم دب ال ديرملا
 ناسحالاو ولحلا مالكلاب ديرملا فيلأت نم هتيادب مايأ هخيش هب هسوسي
 ريصيو © جخيشلل ةمحملاب ليي ىتث» « اةشف ائيش مصنلاب هتقراسمو « هيلا



 سم 911 م

 ناف « يقبقحلا ناسنالا رمع لوا يه يتلا ةيعيبطلا ةدالولا يف هل ًادلاو

 ! يذلا مكح وحل « ةيقرقحلا هللا لها قيرط يف هلوخد لبق ديرملا يح

 توكلم جلي نل : مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لوق هيلا راشا امك « دلوي

 افو نب يلع يدبس كلذ ىلا راثا دقو . نيترم دلوي مل نه تاومسلا

 : قى ريغب هرصع ىف نيخ.شملا| نع هلوقد

 اودحوي نأ لبق نم اوخلشت

 مهكالها لاح يهيلع لاح
 ايمو امص سوفن لهو

 مبهجو ىلع نيبكم اوشع
 مهل ءامم ضرالا اويسح دق

 مهتاوهأب اولام ام لكو

 مثرغص ىلع اوخاش نا بحجعاف

 ةداس اودقهتعي نأب اوضر

 ظ مهرمأ لزتعاو مالس لفو

 اودلوي لو عاض مهرمعف

 ىصره هل توملاف خاش نم

 دعبم اهصضهو هاوي الا

 اودتبي ال ءايلعلا نع ايمع
 دعيتسم وه ام اورقتساف

 دلحأ مثلو ًدعص اولاق

 اودوح ءاوس شيعلا لذرا يف

 دسبعا مهمهو ىتدال مهو

 أودسفب مهطلاخ نه لكل

 0-5 هدف ًاميلع دقفاو

 نيديرمل ةسايس هدنع نكي مل نم نا ملعف < لاق ام رخآ ىلا

 الإ هدد ىلع حلفي الل م موتا ريبغتو مهتانيوأت ىلع راصو ١ مل ناسحاو

 ينب ةاصع ةسلاجم نم للم هللا ين دواد سفن تفنأ املو . ردانلا

 هللا . ىحوا ل موتسل بجي رحشو لجو نع هللا بانمل هريغ 4 لد.ئارسا

 نع تفنأ دق جوعالاو « كيلا جاتحي ال مقتسملا دواد اي هبلا ىلاعت

 راصو 4 ًالفاغ هنع ناك رمخآ رمال دواد هششتف ؟ تلسرا اذا مف هميوقت
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 مهةراسيو < مهرود يف مهتارابز ىلا بهذيو < مهوعديو ماعطلا مهل خمطب

 « ليئارسا ينب نم ريثك قل هب ىدتها ىتح « يشف ائيش ظعاوملاب

 . معا ىلاعت هلااو كلذ ىلع يخا اي لماف

 نم ائيش نا نورب ال فق « ماودلا ىلع مهسوفن مضه مهنأش نمو

 اًمئاد نورب لب ©« راهن وأ ليل نه ةعاس يف 0 3 يضرب مهلامع
 يضر ديزي وبأ ناك ىتح < مهروصل خسمأاو فسخلا اوةحتسا دق مهنا
 يف هل ليقف < ًاروف هبجو ىلع حسي هموز نه ظقيتسي (لك هنع هللا
 وا بلك ةروص قروص خسم ىلاعت ىلا نوكي نا فاخا لاقف « كلذ

 . هاطاعتا ام ءوسل ريزنخ

 اذك اذك مويلا يف يفنا ىلا رظنال ينا : لوقي يطقسلا يرس ناكو

 هبدالا ةقارم نع لفاغ اناو 6 ىودح و دوسأ دق ن وكي نأ ةةامغ هر

 . كلذ لجال ةآرملا يف هبجو رظني ام ًاريثك ناكو « هللا عم

 دادغي ريغ كيب توها نا يهتشأ : لوقي يخركللا فورعه ناكو
 1 ىلاثمأب نطظلا ساغلا .مىسدو حضتفاف يربق ينايقي ال نأ ًافوخ

 < ريصيلا يتبنلا ىلع خياشاا يديس مدقلا اذه ىلع هانك ردأ نممو
 «صاوخلا ىلع يديسو « ريثملا دمحم خيشلاو يريحبلا ىلع يدبس هذيماقو
 4 يفنحلا يسابارطلا نيدلا روذ مالسالا مشو “ انركز مالسالا مخ و
 يديس ناكف « نيعمجا مهنع هللا يضر حلصم نب ملا دبع خيشلاو
 لوقيو « حوبذملا ريطلاك يكبيو صحفي ليللا نم ماق اذا قيتبنلا ىلع
 هللا فسخ ول ؛ لوقب ناكو « يىبونذب داليلا هذه لها كلمت ال بر اب
 . ىهتنا اليلق ناكلا يبونذ ببسب اهارقو رصمب ىلاعت
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 « ًادبا نيحلاصلا نم هنا ىري موقلا نم ًادحا نا يخا اي نظت الف
 . هثم رفغتسا كلذ ىأر هنا عقو ناو

 صخش فلح ول هللاو : لوقي هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا ناكو

 تقدص هل تلقل © باسحلا مويب نمؤي ال نم لامعا ©« نسحلا لامعا نا
 نم ةمارك عوقو ءارقفلا ضعب بلط دقو . كنيمي رفعت ال يخا اي

 لهو يدالوا اب : مه لاقف هنع هللا يضر ينيريدلا زيزعلا دبع يدبس

 يقبي ىلاعت هللا نا نم مظعا سداسلا ترقلا يف زيزعلا دبعل .... مت

 ! نامزا نم هب فسللا ىتستسا دقو < هي ابفسخي الو ضرالا

 الا ؟ امههدحاو ابيلا امهدراو ضرالا ىلع ىلجر مقراام : لاق مث

 ًاقلق اخماد ناك هن' ىرشا ةياور يفو . كلذ ىلع ىلاعت هللا تركش

 . ةظحل لك يف ىب فساألا نم فاخا ىلا لاقف كلذ ىف هل ليقف

 هذه ىف هب فسخلا دعتسي ال : لوقد صاوخلا يلع يدبس تعمسو

 نود مهبونذ تناك موقي ىلاعت هللا فسخ دقف © رورغم لك الا مايالا

 ناك نمم ل-جر انيب : ًاعوفرم رازبلاو دمحا مامالا ىورف « نيقيب انيونذ
 ضرالا ىلامت هللا رهأ « امهبق لاآةخي نيرضخا نيدرب ف جرخ مكلبف

 لجر انيب : ةياور يفو . ةمايقلا موي ىلا اببف لجلجتي وهف < هتذخاف
 لجلجتي وهف © ضرالا .هب ىلاعت هللا فسخ ذا هسفن هبجعت ةلح يف يشع
 نمو « ةكمب ببل يبا قاقزب كلذو سابع نبا لاق . ةمايقلا موي ىلا اهيف
 . هللأ همحبر سابعلا هب فسخ نيس هأر

 ف ناك اةاططجر نأ 8 اعوفرم حيحصلا ةأور هتاورو رازملا قىورو

 وهف © ضرالا هب ىلاعت هللا فسخف «© لاتخي وا رتخشتي ءارمح .ةلح
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 . ةمادقلا موي ىلا اف لجاحتي

 وهل ىلع ةمالا هذه نم موق تبسي : ًاعوفرم هريغو يذهدتلا ىورو

 : يدذمرتلل ةياور يفو . ريزانخو ةدرق اوخدم دقو نوحبصيف “ بعلو

 مهل وأي هللا فسخ ذا كلذك مه انيبف 2« بعلو وبل ىلع موق تببب
 3 مهرخآو

 ىلع ةمآلا هذه نم موق تيد : ًاعوفرم هريغو دمحا مامالا ىورو
 © ريزالخلو ةدرق اوحسم دق نوحيصيف ؛« بعلو وهلو برشسو معط

 رادب فسخ نولوقيف سأ ل1لا حيصي ىتح « فدقو فس+ مهنيمصيل و

 « طول موق ىلع تلسرا امك « ءامسلا نم ةراجح مهيلع نلسريلو « الف
 تكلها يتلا مقعلا حبرلا مهيلع نلسريلو . رود ىلعو ابيف لئابق ىلع

 خدمي « ريرحلا مهسبلو رخلا مهبرشب © رود ىلعو اهيف لئابق ىلع اداع
 . ةمامقلا مويل ريزانخلو ةدرق مهنم

 فسخلا مقو يتلا رومالا هذه ىلا فاصنالا نيعب يخا ا رظناف
 نيح هيفطع ىلا اندحا رظن مكف . نيقيب انيونذ نود اهدحت « ابلهأب
 ىلع ابممع نا دعب هتماسصع ىلا رظن مكو « آالثم ًاديدج افوص سبل
 ىلع هسفن اعفار هتيشم يف لتخبتي مكو ! يعرش ضرغ ريغ نم هسأر
 ارصم © وبلو برشو لكاو بعل ىلع اندحا تأب مكو ! هنارقا ىلع
 هللاب الا ةوق الو لوح الف ! مكو مكو مكو « يصاعملا نم ريثك ىلع
 « سانلا نيب مفرت سأر هل ريصي ال ماقأا اذه بحاصو . مظعلا يلعلا
 4 لفاحملا يف ايس ال “٠ نيماسملا نم اآدحا سلاحي نا ىبحتسا امبرو
 « ءايحو الجخ باذ كلذ لثم يف رضحا اذاف « سردلا موتخو ةينيدلا لفاحااك



 بس ا" ا م دس

 . نيفراعلا قاذم قاذ نم لك كلذ فرعي اك « هعلبت ضرألا نا ىنمو
 « ىبأو لف# روضح ىلا ءارقفلا نم هرّتوعد نم ناوخالا اهيا اورذعاف
 نأك ساناا نيب سلج اذاو < هبوبعو هصئاقن دوهش هماقم ناك اهبرف
 ىلع انطسب امك « ربكتلا ىلع هلمح مكل زوجي الو ©« ةفوشكم هتروع
 . نيااعلا بر هلل دملاو « ىربكلا نئملا رخآ كلذ

 دعاوق ناب يف ةيسدقلا راوثالا مقاول باتك رخآ كلد نكسلو

 . هللا اناده نأ الو ىدتبنل انك امو اذبل اناده يذلا هلل دماو ةفوصلا

 مارخلا ةحيجسا يد نم رشع 2 هقملأت نم غارفلا ناكو : هفل وم لاو

 . معا هللاو © ةسورحملا رصمب ةياعستو نيتسو ىدحا ةنس
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 ةفدل

 تسب _مررشنلا

 مل هخيشل لوقي ال نا ديرملا نأث نم ةمشت
 ؟ هل هئاوشا ةمصحمب ديرملا ظفتحي فيك
 ديرملا اا كتاش ىلع ض رتعت ال

 ثلاثلا بالا

 هناوخا مم ديرملا بادآ نم ةذبن نايب يف
 ةماخ



 ظ ةيسدقلا راونألا ده

 ينارعشلا باهولا دبع ةمالعلا مامالا فيلأت

 نم ةوفصلاب ةبركف ةكرح رثأتست مل ؛ ىطس ولا نورقلا ةليط

 هك ردا تلمف ام لغم مهل و مهالمفالتخا ىلع نركفملا

 قوصلا ةدأ رل أ وفن رثسلا ةوخاأل ىمئامترح نالعا ق ب رغلاب ىرشلا

 نايهرا ريدو نالزغل ىعرمت ةروص لك الباق ىلق راص دقو

 نارف فهدعشهمو ةأروت حاولاو فئاط ةكاو ناثوأل ابمدلو

 ىناياو ينيد بحلاف « هبئاكر -تبجوت ىنا بحلا نيدب نيدا

 لكشيو 2« دعاصلا سرطلا كلذ 2 هب اسردتم ددرملا دب دخأب

 [سفوص اخرش هنم لمحت ىلا دعاوقلاو ليسلا هل ًاحضوم « ىلمع
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 ةلمدقلا رصع ىف ىتح ةيسدقلا راونالا نم - ءاش نرا  آلهان
 2 2. ةيرذلا
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